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Geachte mevrouw, meneer, 
 
Hierbij sturen wij u de lijst met titels die wij vooruit kochten op de boekenbeurs, de aanbiedingsbeurs van 
uitgeverijen voor boekhandels: 
 
      VOORAANKOPEN BOEKENBEURZEN / STANDING ORDERTITELS 
 
Beide begrippen, Vooraankopen en Standing Order, lichten we nog even toe: 
  
a. Vooraankopen boekenbeurzen 
Bijgaande lijst geeft u een overzicht van de NBD|Biblion-aankopen, een selectie van de “beste”  en meest 
veelbelovende titels, op de boekenbeurs zomer 2020. Het zijn de titels die, zoals u gewend bent, na 
verschijnen ook worden opgenomen in de nieuwsbrief Collectieadvies Bibliotheken, waarin behalve deze 
vooraankopen meer titels worden opgenomen. Echter, wij stellen de bibliotheken nu reeds in de 
gelegenheid, ruim vóór verschijnen, losse exemplaren te bestellen. Dat betekent aanzienlijke tijdwinst, want 
direct bij verschijnen worden voorlopige titelbeschrijvingen gemaakt en worden de bestelde exemplaren 
gereedgemaakt voor uitlening en onmiddellijk verzonden. 
 
b. Standing Order boekenbeurzen (snelle levering!)  
De hierboven genoemde lijst Vooraankopen boekenbeurzen geeft u de gelegenheid zélf de titels van deze 
lijst uit te kiezen en alvast te bestellen. Het is echter ook mogelijk een Standing Order abonnement op 
ditzelfde aanbod te nemen. Dat betekent dat wij u, automatisch, van deze lijst één exemplaar van elke titel 
toezenden. 
De Standing Order abonnementen zijn verdeeld over 8 modules:  

V1 = volw. fictie groot 
V2 = volw. fictie klein 
V3 = volw. non-fictie groot 
V4 = volw. non-fictie klein 
J1 = jeugd fictie groot 
J2 = jeugd fictie klein 
J3 = jeugd non-fictie groot 
J4 = jeugd non-fictie klein 
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De coderingen van de modules (V1,V2,V3,V4,J1,J2,J3,J4) vermelden wij behalve op bijgaande lijst ook op 
de Aanschaf Informaties, waardoor eventuele dubbele bestellingen kunnen worden voorkomen. 
Alle titels in een kleine module van een bepaalde categorie (Volwassen of Jeugd) zijn uiteraard ook 
opgenomen in de grote module van dezelfde categorie. 
 
Hoe te bestellen? 
1. De lijst Vooraankopen Boekenbeurzen (juni 2020) bevat de noodzakelijke gegevens om losse 
exemplaren te kunnen bestellen. Bestellingen van losse titels van deze lijst kunt u doen op de gebruikelijke 
manieren, (maak eventueel gebruik van de referentie), bij voorkeur via de Webshop (shop.nbdbiblion.nl). 
De lijst Vooraankopen boekenbeurzen kan als aparte publicatie in zijn totaal opgeroepen worden in de 
Webshop (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: zomer ‘20), u kunt dan de lijst doorlopen 
en snel bestellen. 
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 21 juli 2020. 
 
2. Bibliotheken die nu een Standing Order abonnement hebben, behoeven deze lijst uiteraard niet in te 
vullen, tenzij voor losse bijbestellingen.  
Bij aflevering van de boeken wordt op de factuur als referentie de module vermeld. 
 
Wilt u meer exemplaren van een titel maar geldt dit niet voor alle titels? Combineer dan een abonnement op 
de Standing Order met aanvullende bestellingen op de lijst ‘Vooraankopen Boekenbeurzen’. 
U ontvangt ook de extra exemplaren met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending die daarvoor geldt: 
21 juli 2020. 

 
Een overzicht van de aantallen titels en totaalbedragen van 2020 vindt u achteraan de bijgaande lijst. 
 
Nieuwe abonnementen 
Nieuwe Standing Orderabonnementen kunnen ingaan per 1 september 2020. 
 
 
Meer informatie nodig? 
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Neem dan contact op met de afdeling Fulfilment: 
Roel Jager (tel. 079-3440132). 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
NBD Biblion 
Roel Jager 
 
T (079) 344 0132 
E roel.jager@nbdbiblion.nl 
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Bestellijst (uiterste inzenddatum 21 juli 2020) 
 

Bibliotheek: 

Bibliotheekcode: 

Naam besteller: 

Referentie (max. 6 posities):  

Datum: 

Zenden aan: 
NBD Biblion  t.a.v. bibliotheekboekhandel 
Postbus 7454   2701 AL Zoetermeer 

U kunt deze lijst ook in de Webshop (shop.nbdbiblion.nl) oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & 
selecties, Standing Order: zomer ‘20) en daar uw (extra) bestelling plaatsen. 

  



 
 
 
        
Hoe gebruikt u deze lijst: 
 

1. U heeft geen Standing order abonnement. U wilt wel (een aantal van) de titels van de lijst snel na verschijning ontvangen: 
 

U kunt uw bestelling op de lijst invullen en de lijst aan ons opsturen. Noteert u uw bibliotheekgegevens a.u.b.? 
 U kunt deze lijst in de Webshop oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: zomer ‘20) 
 en daar uw bestelling plaatsen. 
 U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€2,65). Uiterste datum van inzending is: 21 juli 2020. 
  
2. U heeft een of meerdere Standing order abonnementen. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 

1 exemplaar. 
Dit is afhankelijk van welk(e) abonnement(en) u hebt. 

 
Indien u meer dan 1 exemplaar van een titel wilt ontvangen doet u het volgende: 
U kunt deze lijst in de Webshop oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: zomer ‘20)  
en daar uw extra bestelling plaatsen. 
Of u kunt uw extra bestelling op de lijst invullen en de lijst aan ons opsturen. 

 U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending is: 21 juli 2020. 
 
3. U heeft een Standing order abonnement. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 1 exemplaar. 

Dit is afhankelijk van welk(e) abonnement(en) u hebt. 
U wilt vooralsnog geen extra exemplaren van titels op deze lijst. 
U hoeft niets te doen. 

  
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met: Roel Jager 079-3440132 of Yvonne Schotman: 079-3440130 
 
Een totaaloverzicht van aantallen titels en bedragen vindt u achteraan deze lijst. 



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Juni 2020)

Bestelnr. cat. aantal auteur titel siso isbn            978-prijs ver-
schijnt

Bijzonderheden

2020130156 2 
V1

Archem, Johanne A. van Een uur van onbedachtzaamheid 9020536980 € 17,50 jun-20 Een avondje op de kermis heeft grote gevolgen voor Josien. Een 
meeslepende historische streekroman.

2020141044 2 
V1 
V2

Arthur Japin Mrs. Degas 9029542326 € 23,99 sep-20 Grote histoische roman over een vergeten episode in het leven van 
de schilder Edgar Degas (1834-1917): zijn tijd in het Zuiden van de 
VS, kort na de burgeroorlog. Hoe kies je kleuren die je niet kunt 
zien?

2020130556 2 
V1 
V2

Austin, Lynn Als ik jou was 9029729857 € 24,99 sep-20 Als de wegen van twee vrouwen scheiden na de Tweede 
Wereldoorlog, besluit de een het leven van de ander te leiden.

2020130491 2 
V1 
V2

Baantjer, A.C. De Cock en de schaduw van de 
dood (deel 87)

9026150180 € 10,99 aug-20 Detective. Tijdens de koffie wordt De Cock alweer weggeroepen voor 
een nieuwe zaak. Een vrouw ligt dood op straat, onder verdachte 
omstandigheden uit een hotelraam gevallen. 

2020114648 2 
V1

Baas, Frederik De druppel 9026348693 € 21,99 sep-20 Thriller waarin een burenruzie leidt tot waanzin. Tom wordt gek van 
zijn bovenbuurman die hem stalkt en zijn ritme verstoort. Zo gek dat 
hij hem van de trap duwt. Hij moet van het lijk af, opruimen.

2020141273 2 
V1

Backman, Fredrik Angstige mensen 9021406428 € 21,99 sep-20 Tragikomisch verhaal over een klungelig gijzeldrama in een 
appartementencomplex. Een bankrover verschanst zich na een 
mislukte overval in een flat waar preies op dat moment een 
bezichtiging plaatsvindt.

2020115080 2 
V1

Barclay, Linwood Lift 9022589366 € 20,99 aug-20 Thriller. In een race tegen de klok proberen twee ervaren 
rechercheurs de dader te vinden achter een aantal dodelijke 
sabotageacties in de liften van wolkenkrabbers.

2020130339 2 
V1 
V2

Beek, Ina van der In de schaduw 9020537017 € 17,50 sep-20 Als Roos overlijdt door een val van de schommel, is moeder Irma 
net in verwachting van Fleur. Ze kan niet blij zijn met de 
zwangerschap. En Fleur heeft tijdens haar jeugd altijd het gevoel dat 
ze het nooit goed doet.

2020062245 2 
V1

Benavent, Elisabet Sex & sangria (Valeria, dl-1) 9401612500 € 15,00 jul-20 Valeria is gestopt met haar baan om zich op haar schrijfcarrière te 
richten. Maar er komt niets uit haar pen en haar knappe echtgenoot 
is altijd van huis. Gelukkig slepen haar vriendinnen Lola, Carmen en 
Nerea haar overal doorheen. Netflix-serie

2020103956 2 
V1 
V2

Börjlind, Cilla Bevroren goud (Rönning & Stilton-
serie, dl-6)

9400511484 € 20,99 sep-20 Thriller. In de bergen van Noord-Zweden wordt het lichaam van een 
man gevonden. Hij is 20 jaar geleden doodgeschoten. Net zo 
spannend als Adler-Olsen, net zo ingenieus als Larsson.

2020115071 2 
V1

Brokers,Wendy Omkijken naar morgen 9022588109 € 15,99 aug-20 Invoelend en meeslepend verhaal over de verstrekkende gevolgen 
van gebeurtenissen uit iemands jeugd. Femke Martens, een 
personage uit twee eerdere boeken van Brokers krijgt haar eigen 
verhaal.

2020115076 2 
V1 
V2

Bryndza, Robert Zonder gezicht (Kate Marshall-serie, 
dl-1)

9022588819 € 19,99 jul-20 Thriller. 16 Jaar geleden was Kate een veelbelovende detective bij 
de Londense politie. Tot ze de opdracht kreeg een seriemoordenaar 
op te sporen en hij haar eerst vond. Kate's carrière eindigde in een 
schandaal.. Ze krijgt nu de kans voor eerherstel.

2020051509 2 
V1 
V2

Caboni, Cristina Het huis met de spiegels 9401612517 € 15,00 jul-20 De villa in Positano is de enige plek die Milena haar thuis kan 
noemen. Op een dag vindt ze een doorgang tot een geheime 
kamer, vol foto's van haar oma en posters van oude films. Niet te 
geloven: haar oma was een gevierd actrice in Amerika
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Juni 2020)

2020141276 2 
V1

Candlish, Louise Ons huis 9021422169 € 17,50 jun-20 Verslavende pageturner voor lezers van Flynn en Hawkins. Als 
Fiona Lawson op een dag thuiskomt ziet ze een verhuiswagen 
staan. Onbekende mensen sjouwen spullen naar binnen. Een 
misverstand?

2020115021 2 
V1

Carlan, Audrey Hitte: San Francisco Montreaul 
Mannen van de wereld, dl-3)

9022590799 € 16,99 aug-20 Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Samen runnen 
ze het bedrijf Mannen van de wereld en vliegen ze overal heen om 
kapitaalkrachtige vrouwen bij te staan.

2020115022 2 
V1

Carlan, Audrey Droom: Londen Berlijn (Mannen van 
de wereld, dl-4)

9022591420 € 16,99 aug-20 Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Samen runnen 
ze het bedrijf Mannen van de wereld en vliegen ze overal heen om 
kapitaalkrachtige vrouwen bij te staan.

2020104241 2 
V1

Cavanagh, Steve Fifty-fifty 9024589999 € 20,99 aug-20 Detective. Twee zussen beschuldigen elkaar van de moord op hun 
vader. Eén van hen liegt. 

2020125847 2 
V1

Clarke, Susanna Piranesi 9493081680 € 22,50 sep-20 Meeslepende historische roman  over magie en verbeelding van de 
auteur van de bestseller Jonathan Strange & Mr. Norrell.

2019284136 2 
V1 
V2

Colgan, Jenny Winter in de kleine bakkerij 9024585489 € 18,99 sep-20 Het is winter in de kleine bakkerij aan het strand en Polly denkt dat 
het de beste kerst ooit gaat worden. Maar wanneer gaat het leven 
volgens plan?

2020115059 2 
V1 
V2

Cookson, Catherine De zon breekt door (Maisie-trilogie, 
dl-3)

9022566664 € 22,99 aug-20 Hamilton verschijnt voor het eerst in Maisies leven als ze zeven jaar 
is. Haar bestaan is hard en liefdeloos, maar in haar gedachten staat 
een wel heel bijzondere vriend haar altijd bij, in voor- en tegenspoed.

2020130495 2 
V1 
V2

Costeloe, Diney Twee moedige vrouwen 9026152245 € 20,00 sep-20 Historische roman. Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat de 
man die haar heeft opgevoed niet haar vader is, staat haar leven op 
zijn kop. Ze gaat op zoek naa familie en komt uit in Frankrijk bij de 
moeder-overste van een klooster.

2020130391 2 
V1

Crispijn, Reina Dochter van de zon 9020538243 € 17,50 sep-20 Los te lezen deel in de Landsend-serie. Als Karlijn erachter komt dat 
haar verloofde uit is op haar geld verbreekt ze de relatie. Ze gaat 
naar Landsend waar ze dokter Alex leert kennen. Niet iedereen is 
even blij met de opbloeiende relatie.

2020172347 2 
V1 
V2

Daniëls, Wim Quarantaine 9400406773 € 19,99 mei-20 Roman over een liefde in tijden van corona. Een man en een vrouw 
zijn in maart 2020 onafhankelijk van elkaar afgereisd naar een 
bungalowpark in de Dordogne. Daar krijgen ze te maken met het 
virus.

2020062242 2 
V1

Destombes, Sandrine De kinderen van het klooster 9401612616 € 21,99 jun-20 Als politieagent Bénoit een verdachte bestuurder en een verward 
kind aanhoudt, weet hij nog niet dat hij aan het begin staat van de 
grootste zaak van zijn leven en dat een geheimzinnige 
vrouwenklooster er een centrale rol in speelt

2020130550 2 
V1

Downes, Anna Het veilige huis 9026150531 € 20,00 jun-20 Emily gaat als nanny aan de slag op een Frans landgoed. Ze leidt er 
een luxeleven maar onder de idylle gaan gevaarlijke geheimen schui
en als zij daar niet in meegaat, dreigt er groot gevaar!

2020141121 2 
V1

Dumon Tak, Bibi De dag dat ik mijn naam veranderde 9044542714 € 21,50 jun-20 Wat gebeurt er met je als je zusje is overleden en je niet aan rouw 
kunt toekomen? Omdat je de wensen uit haar testament niet kunt 
uitvoeren. Omdat haar ex-man contact tussen haar kinderen en jou 
verboden heeft.

2020104361 2 
V1

Eberlen, Kate Dansen op de Piazza Navona 9024587063 € 17,50 jul-20 Feelgoodroman. De Engelse Letty ontmoet Alf in Rome. Ze delen 
een gemeenschappelijke liefde: dans. Alles verandert als ze samen 
walsen door de straten van Rome. Maar dat ene moment kan het 
verleden niet veranderen.
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2020130563 2 
V1

Epping, Dineke De draad die ons verbindt 9029729734 € 23,99 jun-20 Hartverwarmende historische roman. 7 jaar geleden moest Eileen 
Brady noodgedwongen haar pasgeboren dochtertje afstaan. Nu 
heeft ze zich opgewerkt tot naaister in een gerenommeerd atelier, 
maar de vraag wat er met haar dochter gebeurd is, blijft knagen.

2020114534 2 
V1

Falcones, Ildefonso De schilder van Barcelona 9024589579 € 27,50 sep-20 Epische roman. Meesterlijk portret van Barcelona aan het begin van 
de 20e eeuw. Dalmau Sala is een arme kunstenaar die werkt voor 
een rijke mentor.

2020130551 2 
V1 
V2

Fallon, Jane Even tussen ons 9026149726 € 20,00 jun-20 Feelgoodroman. Holly en Roz zijn het perfecte team. Ze delen een 
kantoor, hetzelfde gevoel voor humor en al hun geheimen. Maar zijn 
Holly's geheimen bij Roz wel in goede handen?

2020104068 2 
V1 
V2

Ferrante, Elena Het leugenachtige leven van 
volwassenen

9028450790 € 22,99 sep-20 Nieuwe roman van bestseller auteur van De geniale vriendin. Een 
Napolitaans pubermeisje ontdekt wat het is om volwassen te 
worden.

2020114700 2 
V1 
V2

Fields, Helen Perfecte prooi 9026351297 € 16,99 jul-20 Thriller. In het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc 
Callanach en Ava Turner achter een moordenaar aan die zijn 
slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld.

2020115010 2 
V1 
V2

Follett, Ken De schemering en de dageraad  
Kingsbridge-saga, dl-4)

9022575123 € 29,99 sep-20 Als Engeland wordt belaagd door de Vikingen, raken drie levens 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit deel speelt zich af voor de 
gebeurtenissen in 'Pilaren van de aarde'.

2020103959 2 
V1 
V2

Grisham, John De storm 9400512788 € 20,99 jun-20 Thriller. Vervolg op Het Eiland. Door Hurricane Leo gaat het bezoek 
van auteur Mercer Mann aan de boekwinkel van Bruce niet door. Er 
vallen slachtoffers, waaronder een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Deze is echter niet in de storm omgekomen.

2020104363 2 
V1

Haagmans, Tamara Plankenkoorts 9024589821 € 12,99 jun-20 Mara werkt bij het familiebedrijf: een winkel met tweedehands 
boeken, bladmuziek en theaterstukken. Op een dag komen er 
ineens tientallen mensen achter elkaar de winkel binnen. Ze halen 
alles overhoop en lijken op zoek te zijn naar iets, maar wat?

2020115012 2 
V1

Hamer, Kate Gebroken 9022590584 € 20,99 sep-20 Tijdens een lange, hete zomer wordt de vriendschap tussen drie 
vriendinnen zwaar op de proef gesteld. 

2020203639 2 
V1

Hannah, Sophie De moorden op Kingfisher Hill 9044360424 € 21,99 aug-20 Vierde Poirot mysterie van Sophie Hannah. Poirot reist op 
uitnodiging van Richard Davenport per luxe koets naar Kingfisher 
Hill. Tot zijn verbijstering wordt bij aankomst een medepassagier 
dood gevonden.

2020130431 2 
V1

Hannon, Irene Ankerplaats: een Hope Harbor 
roman

9029729826 € 21,99 mei-20 Derde deel in de reeks. In het gelijknamige idyllische kustplaatsje. 
bloeit een onwaarschijnlijke liefde op tussen politieagente Lexie en 
ex-crimineel Adam.

2020062244 2 
V1

Harpenau, Patty De stad van heimwee 9401612654 € 20,99 sep-20 Roman. Max is opgegroeid in Buenos Aires als zoon van een 
fascistische vader. Max vertrekt naar New York om zijn 
schrijversdroom na te jagen en ontmoet de liefde van zijn leven. 

2020114725 2 
V1 
V2

Hartman, Corine In vrije val 9403190006 € 20,99 jun-20 Thriller. Faye van Laar krijgt de mogelijkheid een eigen leven te 
leiden, los van de psychiatrische inrichting Groot Loenen. Dan kruist 
Mika Priens haar pad, een ex-militair met ptss die zijn vrouw en kind 
zou hebben vermoord. Maar is Mika wel onschuldig?

2020130583 2 
V1

Hedlund, Jody Het bruidsschip (De 
postorderbruiden, dl1)

9029729765 € 22,99 aug-20 Romantische historische roman.Mercy Wilkins woont in de armste 
wijken van Londen. Als ze de kans krijgt een nieuw leven te 
beginnen aan de overkant van de oceaan grijpt ze die met beide 
handen aan. Op de boot ontmoet ze de rijke arts Joseph.

3



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Juni 2020)

2020141099 2 
V1 
V2

Heijden, A.F.Th. van der Stemvorken 9021422299 € 21,99 sep-20 Roman. Onderdeel van de cyclus 'De tandeloze tijd'. Magistrale 
erotische roman waarin twee getrouwde vrouwen zich storten in een 
lesbisch avontuur, aanvankelijk aangemoedigd, later tegengewerkt 
door hun mannen.

2020141209 2 
V1

Hemmerechts, Kristien Ik ben Emma 9044543919 € 22,99 sep-20 De klassieker van Jane Austen in een nieuw jasje. Emma, single, 
heeft alles wat ze zich kan wensen. Als ze er plotseling een 
waanzinnig mooie stiefbroer bij krijgt, begint haar voornemen om 
single te blijven te wankelen.

2020114723 2 
V1 
V2

Hertmans, Stefan De opgang 9403101316 € 24,99 sep-20 Een meesterlijk geschreven oorlogsverhaal en een wrang 
huwelijksdrama. Als Hertmans na 20 jaar zijn huis bij Gent verkoopt, 
komt hij er pas achter dat de vroegere bewoner een SS'er was. 
Hertmans begint te graven in de geschiedenis.

2020115062 2 
V1 
V2

Hilderbrand, Elin Een onvergetelijke dag 9022582541 € 20,99 jul-20 De mooiste dag van je leven kan wel eens heel anders verlopen dan 
je voor ogen had. Op de ochtend van de bruiloft wordt er een 
lichaam gevonden, en iedereen is op slag verdachte in een 
moordzaak.

2020103954 2 
V1

Hillier, Jennifer Zie mij 9400510760 € 20,99 jun-20 Detective. Toen Angela Wong 16 jaar was, verdween ze spoorloos. 
14 Jaar later worden Angela's stoffelijke resten gevonden in de 
bossen. Rechercheur Kaiser lijkt de zaak eindelijk te kunnen 
oplossen.

2020130433 2 
V1 
V2

Hoffman, Jilliane Regels van het spel 9026150494 € 20,00 mei-20 Thriller. Wanneer in Miami het zwaar toegetakelde lijk van een 
vermiste vrouw wordt gevonden, komt procureur C.J. Townsend in 
haar onderzoek een geheim forum op het spoor waar een gruwelijk 
spel gespeeld wordt met vrouwen.

2020130685 2 
V1

Hornby, Nick Op het eerste gezicht 9025459642 € 22,99 sep-20 De 43-jarige Lucy ligt in scheiding. Wat in eerste instantie het 
perfecte huwelijk leek tussen twee mensen die bijna alles gemeen 
hebben is geëindigd in een regelrechte ramp. Van de auteur van 
'High fidelity'

2020103961 2 
V1 
V2

Horst, Jørn Lier De Katharinacode (Cold Case 
Kwartet, dl-1)

9400512658 € 20,99 aug-20 Klassieke Noorste politiethriller. Voor de 24e keer pakt William 
Wisting het dossier van de verdwijning van Katharina Haugen. Een 
opgeloste zaak waarover hij elk jaar belt met haar echtgenoot Martin.
Maar dit keer neemt Martin niet op.

2019251715 2 
V1

Hulse, Caroline De vakantie 9400511729 € 18,99 sep-20 Claire en Matt zijn niet meer bij elkaar, maar willen voor hun dochter 
een 'normale' kerst. Daarvoor gaan ze met hun nieuwe partners naar
een vakantiepark. Is dat wel zo'n goed idee? Het is nu te laat om het 
af te blazen. Scherp, grappig en heerlijk ongemakkelijk.

2020114916 2 
V1

James, Ed Zonder zintuigen 9402705478 € 19,99 aug-20 Thriller. Een serieontvoerder speelt een genadeloos spel met zijn 
slachtoffers. Eerste in een reeks met inspecteur Corcoran en 
forensisch psycholoog Palmer. Voor lezers van Arlidge en Bryndza. 

2020130552 2 
V1 
V2

James, Erica Zwaluwzomer 9026149924 € 20,00 aug-20 Feelgoodroman. Na de dood van zijn vrouw Orla verandert alles in 
Alastairs leven. Als hij Valentina ontmoet ziet hij nieuwe kansen. 
Maar zijn beslissing ontwricht de eens zo hechte vriendengroep 
waarvan hij deel uitmaakte.

2019450233 2 
V1 
V2

Jansma, Linda In eigen hand (Nikki Benjamins, dl-1) 9461094513 € 19,95 sep-20 Thriller. Is het een ongeluk of opzet? Max Akkermans komt om 
nadat hij de macht over het stuur verliest en tegen een boom rijdt. 
Zijn vader, voormalig hoofdinspecteur bij de Amsterdamse politie, 
heeft zijn twijfels bij het onderzoek.

2020115006 2 
V1

Johnson, Debbie Thuis in het Duincafé 9022590539 € 15,99 jul-20 Na de dood van haar vriendin Kate door borstkanker, gaat Zoe met 
Kates dochter Martha in het dorp Budbury wonen. Op een dag 
stappen ze het Duincafé binnen, een beslissing die hun leven zal 
veranderen. Romantische fictie.

2020103917 2 
V1 
V2

Jonasson, Jonas Zoete, zoete wraak BV 9056726621 € 20,99 sep-20 Het zorgvuldig opgebouwde leven van Robin Alderheim, een 
uitgekookte en succesvolle kunsthandelaar uit Stockholm, wordt 
volledig overhoop gegooid als hij hoort dat hij de vader is van de 16-
jarige Kevin en voor hem moet zorgen.
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2020114640 2 
V1 
V2

Jong, Carla de De sessies 9026352775 € 20,99 jul-20 Het spannende vervolg op de bestselle 'In retraite'. Vijf jaar na dato 
komen de overgebleven vier groepsleden opnieuw bij elkaar. Hun 
trauma's zijn nog niet verdwenen. Twee van hen besluiten toch de 
hulp van hun voormalige coach in te roepen.

2020104118 2 
V1 
V2

Jonkman, Lisette Onbegrensde liefde (Onbreekbaar, d
2)

9024588664 € 15,00 jul-20 Feelgoodroman. De relatie van Abby en Ferdi wordt steeds 
serieuzer, maar als ze allebei voor een moeilijke situatie komen te 
staan, laat Ferdi haar in de steek.

2020104106 2 
V1 
V2

Jonkman, Lisette Op gevoel (Onbreekbaar, dl-3) 9024588671 € 15,00 aug-20 Feelgoodroman. Abby heeft succes in de modellenwereld. Maar ze 
heeft het met Ferdi eerder moeten afkappen dan ze wilde. Ferdi zit 
met heel andere problemen. Vinden ze de weg weer terug naar 
elkaar?

2020114670 2 
V1

Kay, Elizabeth Zeven leugens 9026348969 € 21,99 jun-20 Over oude, complexe vriendschappen, obsessieve liefde en de niet-
aflatende pijn van rouw.  Zeven vriendinnen vertellen elkaar alles, 
behalve de waarheid. Voor de fans van BA Paris en Liane Moriarty.

2020114986 2 
V1

King, Stephen Als het bloedt 9022590256 € 24,99 mei-20 Vier gloednieuwe verhalen van de meester van de horror en 
suspense. Naast het titelverhaal Als het bloedt, met oude bekende 
Holly Gibney in de hoofdrol, bevat deze bundel ook de verhalen De 
telefoon van meneer Harrigan, Het leven van Chuck en Rat

2020193017 2 
V1 
V2

Klundert, Raymond van de Familieopstelling 9048845286 € 21,99 aug-20 Stijn van Diepen, hoofdpersonage uit de bestsellers 'Komt een 
vrouw bij de dokter' en 'De weduwnaar' gaat op zoek naar zichzelf, 
zijn roots en de Ware. Nu echt.

2020114716 2 
V1 
V2

Leon, Donna De troonopvolger 9403196909 € 20,99 jul-20 Detective. Conte Falier verzoekt commissario Guido Brunetti om 
onderzoek te doen naar zijn goede vriend Gonzalo, een welgestelde,
maar kinderloze man die een jongeman wil adopteren. Vrienden van 
Gonzalo vermoeden kwade opzet

2020130492 2 
V1

Lloyd, Amy Valse leugens 9026150593 € 20,00 aug-20 Thriller. Charlotte wil een nieuwe start maken. Met een enkelband 
om, als voorwaarde voor vervroegde vrijlating, maar toch. Ondanks 
haar therapie vervalt ze toch weer in oude patronen en komt ze weer 
in contact met Sean, een oude bekende.

2020115044 2 
V1

Mangan, Catherine De Italiaanse droom 9402705430 € 17,99 jun-20 Niamh laat het regenachtige Ierland, inclusief haar verraderlijke ex 
en burgerlijke ouders, achter zich en gooit het roer radicaal om. Ze 
begint een koffiebar in Italië. Maar dan komt ze in zwaar weer. Door 
geldproblemen en een familietragedie moet ze weer naar Ierland.

2020114536 2 
V1

McGeorge, Chris Op slot 9024590032 € 20,99 jul-20 Hoe vind je een moordenaar op een plek waar iedereen er een is: de 
gevangenis. Op een ochtend wordt Kara Lockhart wakker naast een 
dode celmaat. Een ding is zeker: zij heeft het niet gedaan. Maar wie 
dan wel? Locked room mysterie. Eerder: 'Kiekeboe'

2020115065 2 
V1

McMahon, Katharine Mijn moeders dochter 9022587621 € 19,99 sep-20 Een meeslepend liefdesverhaal ten tijde van oorlog. Voor de fans 
van 'Het familieportret'. Estelle is de dochter van een verdwenen 
verzetsheldin uit WOI die graag de waarheid wil weten over haar 
moeder.

2020130493 2 
V1 
V2

Meacham, Leila Parijs in september 9026150883 € 20,99 jul-20 1942. Vijf jonge Amerikanen gaan als spionnen naar Parijs om 
informatie te verzamelen – maar wat volgt is een kat-en-muisspel 
met de nazi's, en met elkaar… Kan hun vriendschap de oorlog 
doorstaan?

2020114840 2 
V1

Miller, Holly Een glimp van jou 9402705447 € 19,99 aug-20 Joel is bang voor de liefde en laat niemand te dichtbij komen. Callie 
werkt in de koffiebar die ooit van haar vriendin was. Als Joel en Callie
elkaar ontmoeten is het direct duidelijk: ze horen bij elkaar. Voor 
lezers van Sparks.

2020114919 2 
V1

Mohlin, Peter Het laatste leven 9402705485 € 21,99 sep-20 Zweedse misdaadroman. Na een mislukte infiltratie in een 
drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agen John 
Adderley van de radar verdwijnen. Hij vertrekt met een nieuwe 
identiteit naar Zweden.
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2020103998 2 
V1

Moorcroft, Sue Die vakantie in Frankrijk 9045216607 € 19,99 jun-20 Een zomer in de Franse Provence met haar familie lijkt Leah 
heerlijk, tot zich tussen de vakantiegangers ook drie tieners met 
twee liefdesaffaires, een scheidend echtpaar en een onverwachte 
zwangerschap aandienen.

2020130668 2 
V1 
V2

Noordervliet, Nelleke De val van Thomas G. 9025459703 € 22,99 sep-20 Roman. De 'Affaire Thomas G. ' schokt het land. Pers en sociale 
media verketteren de uitgever Thomas Geel die een controvversieel 
boek uitbracht. Enkelemaanden later komt Thomas om.

2020172145 2 
V1 
V2

Noort, Saskia Bonuskind 9044351040 € 21,99 jul-20 Thriller. Jet, de moerder van de 15- jarige Lies verdwijnt plotseling. 
Haar vader schakelt de politie in. Hij gelooft dat ze hun scheiding 
niet verwerkt heeft. Lies gaat zelf op onderzoek uit. Met alle 
gevolgen van dien.

2020114643 2 
V1 
V2

Nordbo, Mads Peter De vrouw met het dodenmasker 9026352256 € 21,99 sep-20 Arctische thriller. Een man wordt dood aangetroffen op de bodem 
van een put bij een oude vikingruïne. Wanneer de politie sporen 
vindt die erop wijzen dat de man vermoord is door een vrouw die al 
zes maanden geleden is overleden, breekt er paniek uit.

2020114642 2 
V1

Olden, Max van Het zwarte dossier 9026342288 € 21,99 jun-20 Literaire thriller. Een advocate en haar kind worden bedreigd. Ze 
moeten verdwijnen. Riemke staat er alleen voor met haar zoontje 
Nils. Nadat haar relatie op de klippen is gelopen bleef ze achter met 
schulden. Ze krijgt een nieuwe kans bij een advocatenkantoor.

2020114726 2 
V1

Osman, Richard De moordclub (op donderdag) 9403197401 € 19,99 sep-20 Een hilarische Britse whodunit met vier hoogbejaarde speurneuzen. 
In een bejaardentehuis vormen vier bewoners een onwaarschijnlijk 
clubje. Een keer per week bespreken ze onopgeloste moorden.

2020114718 2 
V1 
V2

Patterson, James Hinderlaag 9403179407 € 20,99 jul-20 Thirller. Slechts enkele uren nadat Alex Cross en zijn partner 
getuige zijn geweest van de dood van een moordenaar die ze zelf 
hadden opgepakt, wordt Cross opgeroepen bij de plaats delict van 
een copycatmoordenaar.

2020114493 2 
V1 
V2

Patterson, James The First Lady 9046826348 € 20,00 jun-20 Politieke thriller. President Tucker van de VS beleeft een 
nachtmerrie. Zijn herverkiezings-campagne wordt overschaduwd 
door zijn affaire en tot overmaat van ramp is zijn vrouw verdwenen.

2020130494 2 
V1 
V2

Pellegrino, Nicky Dromen van Italië 9026151620 € 20,00 jul-20 Zomers verhaal voor fans van Lucinda Riley. De verkoop van 
gebouwen in een Italiaans dorpje voor een spotprijs trekt een 
interessante groep mensen aan en leidt tot de nodige 
verwikkelingen.

2020203439 2 
V1 
V2

Pinborough, Sarah Over haar lijk 9044359107 € 21,99 sep-20 Spannend en ondeugend boek over onzekere tweede echtgenotes 
die mee de diepte in worden gesleept door geheimen en jaloezie. 
Eerder; 'Wat jij niet ziet'.

2020103910 2 
V1

Pitzorno, Bianca De stof in haar handen 9056726553 € 21,99 jul-20 Historische roman. Sardinië, begin 20e eeuw. Een meisje leert alle 
kneepjes van het vak van haar grootmoeder: van zomen tot het 
aanbrengen van knoopsgaten. Daarna begint ze als naaister aan 
huis te werken. De naaimachine is haar weg naar vrijheid

2020114717 2 
V1

Pooley, Clare Het eerlijkheidsexperiment 9403186801 € 19,99 jun-20 Iedereen liegt over zijn leven. Wat zou er gebeuren als je aan een 
wildvreemde de waarheid vertelt? Dit is de vraag die de 79-jarige 
weduwnaar Julian Jessop stelt op de eerste pagina van een groen 
notitieboekje dat hij achterlaat in een café.

2020104285 2 
V1

Preston, … Gevaarlijke stroming 9024590018 € 21,99 jul-20 Pendergast en junior agent Coldmoon raken verzeild in een race 
tegen de klok als tientallen identieke groene sneakers met daarin 
een afgehakte menselijke voet aanspoelen op een eiland voor de 
kust van Florida.Thriller.

2020114979 2 
V1

Quinn, Cate Drie weduwen 9022590645 € 19,99 sep-20 Tegen de wensen van zijn familie trouwt Blake Nelson met drie 
vrouwen. Op een dag wordt zijn gewurgde lijk gevonden. Welke 
vrouw is de moordenaar? Thriler.
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2020115025 2 
V1 
V2

Quinn, Julia Een nobel streven (Familie 
Bridgerton-serie, dl-4)

9022590881 € 17,99 jul-20 Penelope Featherington bewondert de beste vriend van haar broer 
zolang ze zich kan herinneren, maar de kans dat deze knappe graaf 
haar ziet staan is klein. Dit jaar te zien als Netflix-serie.

2020103967 2 
V1

Ragnar Jónasson Inktzwart 9400511583 € 20,99 jul-20 IJslandse thriller van de auteur van 'Sneeuwblind'. Aan de oever van 
een stille fjord wordt een man op brute wijze vermoord. Een jonge 
verslaggeefster gaat op onderzoek uit na een vulkaanuitbarsting. 
Een jong politieteam onderzoekt het verband hiertussen.

2020203440 2 
V1 
V2

Rankin, Ian Een web van leugens 9044360127 € 21,99 aug-20 John Rebus detective waarin het lichaam van een vermiste 
privëdetective wordt gevonden in een auto. De oude zaak wordt 
opnieuw onderzocht. Waar is het destijds misgegaan?

2020115063 2 
V1

Rasters, Gaby Hemelse modder 9022586488 € 15,99 okt-20 Twee zeer verschillende zussen komen hard in botsing met elkaar. 
Zal het recept van hun vaders hemelse modder hen weer bij elkaar 
brengen?

2020130050 2 
V1

Riel, Ane Beest 9044644326 € 24,99 jun-20 Kleine Leon kent zijn eigen krachten niet. Terwijl Danica worstelt om 
haar zoon in bedwang te houden, moet buurjongen Mirko zijn 
gevoelens voor haar onder controle houden. Een liefde die niet kan  
omdat ze getrouwd is met Karl, een reus van een man.

2020130828 2 
V1 
V2

Rijn, Linda van Strandslag 9460684555 € 15,00 jun-20 Vakantiethriller. De grote droom van Gijs en Daniëlle komt uit: een 
eigen vakantiehuisje op Texel. Ze kunnen hun geluk niet op. Maar 
dan duikt er een vreemde bezoeker op.

2020114981 2 
V1

Robb, J.D. Visioen (Eve Dallas-serie, dl-19) 9022590096 € 18,99 aug-20 Thriller. Tijdens een van de heetste nachten die New York ooit heeft 
meegemaakt, wordt het zwaar verminkte lichaam van een jonge 
vrouw gevonden.

2020114982 2 
V1

Robb, J.D. Overlever (Eve Dallas-serie, dl-20) 9022590102 € 18,99 aug-20 Thriller. Eve Dallas krijgt een schijnbaar onoplosbare zaak 
toegewezen. De familie Swisher is omgebracht, behalve de 9-jarige 
dochter. Eve neemt haar in huis en zet alles op alles de moordenaar 
te vinden.

2020115073 2 
V1 
V2

Roberts, Nora Op de vlucht 9022588130 € 17,99 jul-20 Romantische thriller. Al wordt een ontvoerde tiener weer 
teruggevonden, haar beproeving is nog lang niet voorbij.

2020114714 2 
V1 
V2

Robotham, Michael Meisje zonder leugens 9403197005 € 20,99 sep-20 Thriller. Evi Cormac houdt haar identiteit al jarenlang geheim. Alleen 
daardoor is ze veilig. Maar forensisch psycholoog Cyrus Haven is 
vastbesloten uit te vinden wie ze is. Machtige mensen zijn al jaren 
op zoek naar haar.

2020114702 2 
V1 
V2

Rosnay, Tatiana de Bloemen van de duisternis 9026352560 € 21,99 jul-20 Indringende roman voer de macht van kunstmatige intelligentie, 
vanuit het perspectief van drie generaties vrouwen, tegen de 
achtergrond van het Parijs van de nabije toekomst. 

2020104214 2 
V1 
V2

Sarenbrant, Sofie Berouw 9024590698 € 17,50 jun-20 Eerste Scandinavische thriller met Emma Sköld. In een woning in 
Stockholm wordt een vader dood gevonden door zijn zesjarige 
dochter. De hoofdverdachte: de vrouw des huizes. 

2020114620 2 
V1

Scott, Anika De Duitse erfgename 9026350290 € 22,99 jun-20 Roman die de betekenis van rechtvaardigheid in twijfel trekt. Verteld 
vanuit het oogpunt van de "verliezers' van de Tweede Wereldoorlog. 
Voor lezers van Jenna Blum.

2020130051 2 
V1

Sims, Gill Waarom het mama geen zak kan 
schelen

9044644647 € 19,99 jun-20 Mama's lieftallige kleuters zijn veranderd in onuitstaanbare tieners. 
Mama smacht naar me-time. Wanneer komt er eindelijk een einde 
aan 'deze fases'? WANNEER? Eerder verscheen Waarom mama 
drinkt en Waarom mama vloekt.

7



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Juni 2020)

2020130184 2 
V1

Sittenfield, Curtis Rodham 9025462666 € 22,99 jun-20 Meesterlijk geschreven alternatieve geschiedenis van een van de 
beroemdste vrouwelijke politici aller tijden: Hillary Rodham Clinton.

2020103691 2 
V1 
V2

Slaughter, Karin Verzwegen 9402705515 € 21,99 jun-20 Een studente is in haar eentje aan het hardlopen in het bos. Ze 
prent zichzelf in dat ze geen reden heeft om bang te zijn, maar ze 
heeft het gruwelijk mis.. Will Trent-thriller!

2020114499 2 
V1

Slimani, Leila Mathilde (Het land van de anderen, 
dl-1)

9046827000 € 22,99 jun-20 Dit verhaal is gebaseerd op Slimani's eigen familiegeschiedenis, met 
een oma uit de Elzas, een opa uit Marokko en een moeder die 
opgroeide op het arme boerenbedrijf van haar ouders maar toch de 
eerste vrouwelijke gynaecoloog van Marokko werd.

2020114987 2 
V1 
V2

Sparks, Nicholas De terugkeer 9022590263 € 19,99 sep-20 Als Trevor het huis van zijn grootvader erft, komt hij geheimen op 
het spoor die decennialang verborgen zijn gebleven. 

2020104050 2 
V1 
V2

Steel, Danielle Een nieuw leven 9024588084 € 20,99 jul-20 Het perfecte leven van Sydney stort in wanneer haar man plotseling 
overlijdt en hij haar niets blijkt na te laten. Dan ontmoet ze Paul 
Zeller. Hij biedt haar de kans om terug te keren naar de 
modewereld, waar ze jaren eerder als jonge ontwerpster werkte.

2020115087 2 
V1 
V2

Stranger, Simon Een vreemde in de wereld 9402705881 € 21,99 sep-20 Aangrijpende roman over het vinden van je roots na adoptie en over 
het hedendaagse en koloniale Zuid-Afrika. Eerder verscheen: 'Blijf 
hun namen noemen'.

2020062222 2 
V1

Swan, Karen De Spaanse belofte 9401612647 € 18,50 jul-20 Charlotte Fairfax is vermogensadviseur en moet voor een belangrijke
klus naar Madrid. Daar ligt een rijke man op sterven, die van plan is 
zijn vermogen na te laten aan een volstrekt onbekende vrouw. Het is 
aan Charlotte om erachter te komen wie zij is.

2020141141 2 
V1

Tremain, Rose Eilanden van genade 9044543155 € 22,50 aug-20 Meesterlijke roman over twee lotgenoten op zoek naar vrijheid en 
betekenis in een bevooroordeelde wereld. 

2020130054 2 
V1

Tyler, Anne Een rooie aan de kant van de weg 9044644753 € 19,99 jun-20 Micah Mortimer is een gewoontedier en tevreden met zijn weinig 
spannende leven. Maar dan vertelt zijn vriendin hem dat ze uit haar 
huis dreigt te worden gezet en staat er een jongen op de stoep die 
beweert zijn zoon te zijn.

2020114991 2 
V1

Valpy, Fiona Een zomer lang geleden 9022590348 € 15,99 jul-20 In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog verandert Ella's leven 
volledig als ze een zomer lang verblijft op een Frans eiland.

2020062247 2 
V1

Ventrella, Rosa Giftige tongen 9401612807 € 21,99 jun-20 Puglia, 1945. De twee zusjes Teresa en Angelina groeien op in een 
arme boerenfamilie. Wanneer hun vader naar het front moet en de 
armoede echt toeslaat, zwicht hun moeder Caterina voor het 
verleidelijke aanbod van de machtige landeigenaar Personè

2020103966 2 
V1 
V2

Vermeer, Suzanne Waterland 9400512498 € 10,99 jul-20 Thriller. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter
zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in 
Umbrië. Wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit 
Nederland is vertrokken.

2020115077 2 
V1 
V2

Visser, Michelle Geluk komt in de zomer 9022590072 € 17,99 jul-20 Het derde en laatste deel van de ook los te lezen feelgood-reeks 
over de Nederlandse Loes die in Frankrijk een nieuw leven begint. 
Eerder verschenen: 'Het huis met de blauwe luiken' en 'Een lucht vol 
Franse dromen'.

2020114602 2 
V1 
V2

Vlugt, Simone van der De kaasfabriek 9026351631 € 22,99 aug-20 Historische roman die vertelt over twee generaties.1892 Lydia begint
samen met een boer uit de omgeving de grootste kaasfabriek in 
Noord-Holland. 1914 Nora is na een conflict met haar moeder in 
Antwerpen gaan wonen. Dan breekt WOI uit.
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2020114802 2 
V1 
V2

Vuuren, Jet van Gifspoor 9026352331 € 17,99 aug-20 Thriller. Als het dossier van een vermoorde vrouw in Zeeland geen 
prioriteit meer krijgt van de politie gaat Noor den Braber, rechercheur
in Middelburg, zelf op onderzoek uit.

2020130318 2 
V1 
V2

Wageningen, Gerda van De dochter van de lichtwachter 
(Vuurtoren-trilogie, dl-1)

9020537048 € 17,50 sep-20 1915. In de omringende landen is het oorlog. Smokkelen is aan de 
orde van de dag in Haamstede. Dat brengt onrust bij de gezinnen 
rond de vuurtoren. En Betsy, de dochter van de lichtwachter, 
verbergt een geheim.

2020115079 2 
V1

Wells, Benedict Op het geniale af 9029093781 € 20,99 jul-20 De intelligente Francis woont met zijn moeder in een vervallen 
trailerpark in New Jersey. De hoop op een toekomst heeft hij 
opgegeven tot hij ontdekt dat zijn vader geen loser is die zijn gezin 
in de steek liet, maar een genie, afgestudeerd aan Harvard.

2020114769 2 
V1 
V2

Wingate, Lisa Verloren familie 9026352027 € 22,99 aug-20 Historische roman. Het onroerende verhaal van drie jonge vrouwen 
op zoek naar hun familie na afloop van de Amerikaanse 
Burgeroorlog. 

2020130240 2 
V1

Wiseman, Ellen Marie De wezenmoeder 9023960041 € 22,99 aug-20 De Spaanse Griep grijpt om zich heen. Als een weesmeisje naar 
huis terugkeert van een zoektocht naar eten, ontdekt ze dat haar 
twee babybroertjes verdwenen zijn.

2020114754 2 
V1 
V2

Yrsa Sigurdardottir Lava 9403197500 € 19,99 sep-20 Scandinavische thriller. Op een toeristische plek wordt het lijk van 
een man gevonden. In zijn appartement zit een vierjarige jongen, 
alleen en in de war. Rechercheur Huldar en kinderpsycholoog  
Freyja gaan op onderzoek uit.

2020130055 3 
V3

Brantsen, Amber Uit beeld: een persoonlijk verhaal 
over de (on)maakbaarheid van het 
leven

606. 
321

9044644838 € 19,99 okt-20 Amber, bekend als presentatrice van het NOS journaal, heeft na 
haar middelbareperiode een eetstoornis gekregen. Dit openhartige 
boek is een verhaal over de balans tussen gezond en ongezond en 
over wat wij van onszelf vragen en verwachten

2020115208 3 
V3 
V4

Cortvriendt, William Kankervrij: over ons gevecht tegen 
kanker en wat je zelf kunt doen

605.91 9492798732 € 29,95 sep-20 Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek laat Cortvriendt zien dat 
we zelf een aantal maatregelen kunnen nemen indien we kanker 
hebben. Aangevuld met recepten van Pascale Naessens.

2020172160 3 
V3 
V4

Crabbe, Tony Een nieuw begin: een kompas voor 
een andere manier van werken en 
leven tijdens en na corona

172 9024592234 € 14,99 mei-20 In tijden van corona hebben we het zeker niet minder druk dan 
daarvoor. De scheidslijn tussen privé en werk is bijna verdwenen. 
Crabbe nodigt je uit deze periode te zien als een nieuw begin. 
Eerder: 'Nooit meer druk'.

2020104032 3 
V3

Dohmen, Edith Fashion is fun: ontdek je eigen stijl, 
leer bewuster shoppen, straal 
zelfvertrouwen uit

907.1 9400512467 € 20,99 sep-20 Edith leert je combineren, bewust shoppen, je eigen stijl te 
ontwikkelen en jouw mode-must-haves te verzamelen, zodat je 
straalt van zelfvertrouwen. Fris en vernieuwend.

2020130359 3 
V3 
V4

Glaudemans, Anouk Heel Holland Bakt met Anouk 629.77 9021577531 € 22,50 jun-20 Bakboek van de winnares van dit seizoen met recepten voor 
mensen met weinig tijd.

2020114644 3 
V3

Glenconner, Anne De hofdame: mijn bijzondere leven in
de schaduw van de Britse troon

946,6 9026352270 € 23,99 aug-20 Unieke memoires van de hofdame van prinses Margaret waarin ze 
de lezer een kijkje achter de schermen geeft van het koningshuis en 
een beeld schetst van een generatie vrouwen die gevangen zaten in 
een wereld van sociale verwachtingen.

2020245669 3 
V3 
V4

Groot, Jaap de De magie van Max 491 9046826904 € 20,00 jun-20 De Formule I staat in Nederland weer oo de kaart. De Groot  schetst 
een onthullend beeld van een jonge autocoureur en het effect van 
zijn prestaties op een heel land. 

2020130618 3 
V3

Groothuizen, Richard Koot & Bie Encyclopedie 095.1 9083058603 € 40,00 aug-20 De Vieze Man, Jacobse & Van Es. Wie kent ze niet de typetjes van 
Kees van Kooten en Wim de Bie. In deze vuistdikke encyclopedie is 
al het materiaal in kaart gebracht. Gelardeerd met infographics, 
illustraties, foto's en toelichtingen.
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2020130309 3 
V3 
V4

Hoes, Isa Mooier beter ouder: Te lijf - de kunst 
van het geïnspireerd ouder worden

416,8 9021577548 € 24,99 aug-20 Een boek vol inspiratie voor vrouwen van rond de 50 op het gebied 
van schoonheid, gezondheid, spiritualiteit, seksualiteit en vooral 
empowerment. Met medewerking van o.a. Lizette Thooft en Neelie 
Kroes.

2020235007 3 
V3

Hond, Marc de Licht in de tunnel 092.2 9400513440 € 20,99 jun-20 Het dagboek dat Marc de Hond bijhield nadat hij in 2018 hoorde dat 
hij ongeneeslijk ziek was. Citaat: 'We wachten niet tot het licht aan 
het einde van de tunnel, maar we hangen zelf de lampjes op.'

2020104011 3 
V3

Houtman, Chris Vliegende Hollanders: pioniers van 
de Nederlandse luchtvaart 

659.2 9045219295 € 19,99 okt-20 Anthony Fokker en Albert Plesman verschilden totaal van elkaar,  
Maar samen slaagden zij erin om Nederland tussen 1919 en 1939 
tot een belangrijke speler te maken op het wereldtoneel van de 
luchtvaart. Tv-serie najaar 2020.

2020072692 3 
V3 
V4

Jolles, Jelle Leer je kind kennen: over 
ontplooiing, leren, denken en het 
brein

433 9083045931 € 24,99 jun-20 Opvoeding. Gericht op meerdere doelgroepen. Ouders en 
opvoeders die te maken hebben met jongeren en bijna-volwassenen 
tussen 8 en circa 25 jaar zullen met dit boek een beter zicht krijgen 
op "de gebruiksaanwijzing van hun kind'. Eerder: 'Het tienerbrein'.

2020130085 3 
V3 
V4

Kaa, Romke van de De onderwereld van de tuin: van 
microbe tot mol

638.4 9045042084 € 21,99 jun-20 Romke van de Kaa (vaste AD columnist) verdiept zich in dit boek in 
de wereld onder de grond en zelfs in de taal waarmee er daar 
gecommuniceerd wordt. Na lezing kijk je niet meer met dezelfde blik 
naar je eigen tuin.

2020130306 3 
V3 
V4

Kalhorn, Lieke Luisteren naar pubers: minder strijd 
in zes stappen

499.4 9021577234 € 20,99 mei-20 Een goede relatie opbouwen met een puber? Dat doe je door actief 
te luisteren naar tieners, duidelijk te zijn over je eigen behoeften en 
grenzen en door samen te zoeken naar werkbare oplossingen bij 
een conflict. Gebaseerd op de Gordon-methode.

2020115061 3 
V3 
V4

Kamerling, Merlijn Nu ik je zie: op zoek naar mijn vader 793.3 9022582343 € 20,00 sep-20 Tien jaar na de dood van zijn vader Antonie gaat zijn zoon Merlijn op 
zoek naar een compleet beeld van hem. Veel publiciteit verwacht.

2020125683 3 
V3 
V4

Koelewijn, Jannetje Fresia's voor mevrouw Brak: de 
laatste jaren van mijn ouders

418.2 9028220072 € 22,50 sep-20 Vervolg op 'De hemel bestaat niet' In meesterlijke scènes beschrijft 
Jannetje haar ouders: haar vader die als potentaat over het gezin 
regeerde en haar moeder die is vergeten dat ze is gescheiden. 

2020130208 3 
V3

Koers, Marlies Dagboek van een verloskundige 605.5 9000372935 € 20,99 jun-20 Een intiem, openhartig portret van het werk wat verloskundigen 
iedere dag en nacht met liefde uitvoeren. Eerlijke, ontwapenende en 
inspirerende verhalen. Een ode aan het vak in al zijn complexiteit, 

2020104039 3 
V3 
V4

Kroon, Jessie Doe het zero: simpele recepten voor 
een plasticvrij leven

614.6 9400512306 € 22,99 jul-20 Jessie en Nicky delen hun favoriete recepten voor een leuker leven 
met minder plastic. Zonder moeilijke ingrediënten of uren 
voorbereidingstijd. Crème, schoonmaakmiddelen of geurstokjes; het 
is binnen een handomdraai gemaakt.

2020104201 3 
V3

Leur, Helga van Dag & nacht: de hemel verklaard 
door Helga van Leur en Govert 
Schilling

555 9059565425 € 27,00 jun-20 Dit boek beschrijft in begrijpelijke taal alles  wat er overdag en 's 
nachts te zien is aan het uitspansel. Van wolkentypen en bliksems 
tot vallende sterren en zonsverduisteringen. 

2020115051 3 
V3

Macciochi, Jenna De kracht van immuniteit: waarom 
sommige mensen nooit ziek zijn (en 
anderen juist wel)

608.3 9402705584 € 22,50 mei-20 Populaire wetenschap. Macciochi ontkracht populaire mythes met 
wetenschappelijke kennis over immuniteit. Eenvoudige en duidelijke 
gids die antwoord geeft op de vraag: hoe blijf je gezond? Voor lezers
van Giulia Enders.

2020224358 3 
V3 
V4

Mak, Geert Epiloog bij Grote verwachtingen 929 9045042916 € 7,50 jun-20 In deze epiloog richt Mak zich opnieuw tot de denkbeeldige 
geschiedenisstudent uit de Grote verwachtingen om te getuigen van 
de grootste maatschappelijke ontwrichting sinds WOII: de 
coronapandemie.

2020104392 3 
V3 
V4

Oliver, Jamie 7 x anders 629.2 9021577258 € 29,99 aug-20 125 simpele en overheerlijke gerechten gemaakt met 18 favoriete 
alledaagse ingrediënten. Van broccoli en paprika tot kipfilet en 
gehakt. Voor elke dag van de week een heerlijke maaltijd.
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2020093510 3 
V3 
V4

Ottolenghi, Yotam Flavour 629.2 9059569911 € 32,00 sep-20 Kookboek waarin groenten in de spotlight staan. Laat niet alleen 
zien hoe we groenten moeten bereiden, maar ook hoe smaak 
bepaald wordt en waarom bepaalde combinaties zo goed werken.  
Vervolg op 'Plenty' en 'Plenty more'.

2020213827 3 
V3 
V4

Pander, Stephanie We blijven thuis: grenzeloos vakantie
vieren in eigen land

983 9026353857 € 18,99 jun-20 Avontuurlijke reisgids voor thuisblijvers met inspirerende tips en 
suggesties voor een wereldse ervaring thuis, in eigen stad of 
tenminste in eigen land. Met kleinschalige adressen en minder 
bekende plekken.

2020151763 3 
V3 
V4

Postma, Arjan Wat je van dieren leren kan: 
wonderlijke verhalen uit de natuur

592.1 9022590300 € 20,00 sep-20 De bekendste boswachter van Nederland over de parallellen tussen 
het gedrag van dieren en mensen. 

2020130084 3 
V3 
V4

Ramstedt, Frida Het grote interieurboek: de ultieme 
gids voor het inrichten van je huis

774.4 9045041568 € 24,99 sep-20 Tips van een professioneel interieurontwerpster en succesvol blogter 
in Scandinavië. Met praktische uitleg van de basisprincipes van 
interieur en styling en met veel verhelderende tekeningen.

2020141093 3 
V3 
V4

Rombouts, Josephine De weg naar Cliffrock Castle: een 
vlucht naar de Schotse Hooglanden

991.1 9021422329 € 20,99 sep-20 De prequel: hoe het Schotse avontuur begon. Als blijkt dat hun 
kinderen niet goed gedijen in het Nederlandse onderwijssysteem, 
reageren Josephine en haar man op een advertentie die een nieuw 
bestaan in een ecogemeenschap in Schotland belooft.

2020114738 3 
V3

Rooijakkers, Art De eeuw van mijn dochters 906.9 9400406575 € 19,99 sep-20 Hoe ziet de eeuw eruit waarin mijn dochters opgroeien? Die vraag 
stelde Art Rooijakkers aan vooraanstaande wetenschappers, 
gerontologen, geografen, maar ook aan een tattookoning. De 
antwoorden zijn soms geruststellend, soms beangstigend.

2020130049 3 
V3

Schaar, Jetske van der Eeuwige lente: leven met een erfelijk 
alzheimergen

606.15 9044644289 € 19,99 sep-20 Wil je weten wat je te wachten staat als je drager bent van een 
erfelijk alzheimergen? Jetske is bekend van een documentaire 
hierover. 

2020130002 3 
V3

Schaik, Carel van De waarheid over Eva: hoe de 
ongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen ontstond

315.1 9463821100 € 34,99 sep-20 Aan de hand van de laatste inzichten uit de evolutiebiologie, de 
genetica, de archeologie, etnologie en de godsdienstwetenschap 
leggen de auteurs de oorzaak bloot van de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Eerder: 'Het oerboek'.

2020114846 3 
V3

Shetty, Jay Denk als een monnik 172 9402705621 € 20,00 sep-20 De auteur is een bekend motivational speaker met vele volgers. In 
dit boek deelt hij op een toegankelijke manier de spirituele inzichten 
die hij opdeed als monnik in India. Veel pr verwacht.

2020114870 3 
V3

Treipl, Birgit Schuilen tussen bamboe: mijn 
vaders jeugd in Nederlands-Indië

944.5 9402705638 € 20,00 aug-20 Waargebeurde familiegeschiedenis. De auteur tekent het bijzondere 
levensverhaal van haar vader op.

2020104040 3 
V3

Verveer, Roué Gelukkig zijn is geen kwestie van 
geluk hebben

172 9400511880 € 17,99 okt-20 Zonder dat het gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, deelt 
Verveer zijn visie op geluk. Wat werkt: het kiezen van de juiste 
partner en de juiste vrienden. 

2020125810 3 
V3

Vries, Vincent de Fernando Ricksen: de finale strijd: 
leven met ALS

605.18 9021576992 € 20,00 jun-20 Het aangrijpende verhaal van oud-profvoetballer Fernando Ricksen 
over zijn leven met de ziekte ALS. Uitgave i.s.m. Stichting ALS 
Nederland. Veel persaandacht.

2020130100 3 
V3 
V4

Winn, Raynor De wilde stilte 995.2 9463821049 € 22,99 jun-20 Raynor en haar man hebben op het South West Coast Path de 
redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar een normaal 
bestaan blijkt moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall wordt 
hun redding. Vervolg op 'Het zoutpad'.

2020114649 3 
V3

Zeestraten, Sophie Moederziel 418.12 9026349867 € 20,00 jul-20 Vijf jaar is Sophie als haar moeder van de ene op de andere dag 
haar gezin verlaat. Als volwassene heeft Sophie alles wat ze zich 
kan wensen. Als ze op haar veertigste een burn-out heeft, besluit ze 
het contact met haar moeder te herstellen.
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2020114939 4 
J1

Mijn zelfleesboek voor groep 3 9021680552 € 19,99 jun-20 Bundel verhalen voor eerste lezers. Niveau AVI Start tot AVI E3. Met
nieuwe en bekende verhalen van o.a. Rindert Kromhout, Sylvia 
Vanden Heede en Vivian de Hollander. 6+

2020114651 4 
J1 
J2

Aar, Hetty van Het magische eiland Zeetopia (For 
girls only)

9002271113 € 13,99 jun-20 Emma wint een reis naar een magisch eiland: Zeetopia. Een week 
vol avontuur staat haar te wachten. 10+

2020103692 4 
J1 
J2

Anh Do De slechtste ninja ooit (Ninja Kid, dl-
3)

9020674590 € 12,99 jun-20 Nelson Kramer kan niet wachten op de jaarlijkse sportdag. Als -ninja 
moet hij toch wel een paar gouden medailles kunnen binnen-slepen. 
Maar als er iets misgaat met de nieuwe uitvinding van zijn oma, 
worden zijn krachten en die van zijn oma verwisseld. 8+

2020130388 4 
J1

Beer, Fedor de Operatie Turtuga: avontuur op 
Bonaire

9000373550 € 17,99 sep-20 Thoms vader is archeoloog. Hij duikt voor de kust van Texel  naar 
het wrak van een oud WIC-schip. Thom krijgt 2 flessen. In een 
daarvan blijkt een schatkaart te zitten van Bonaire. 10+

2020114960 4 
J1

Berndes, Monique Spit de lama 9020677324 € 9,99 jun-20 Eerste leesboekje. AVI M4. Finn redt een temperamentvolle lama 
van de ondergang. Daar zitten zijn ouders niet op te wachten. 7+

2020114884 4 
J1 
J2

Bon, Annemarie Stoere Steffie en de stinkende stad 
(Leren lezen met Kluitman)

9020677973 € 8,99 aug-20 Eerste leesboekje. AVI-M4. Voor hun spreekbeurt over de 
middeleeuwen mogen Steffie en Said de tijdmachine van Rinus 
gebruiken. Ze kijken hun ogen uit. 7+

2020172266 4 
J1 
J2

Bon, Annemarie Haas redt het bos 9048857340 € 16,99 aug-20 Vrolijk voorleesboek over Haas en zijn vrienden over actuele 
onderwerpen: vervuiling, massatoerisme, social media en meer. Er 
komen steeds meer dieren uit de stad naar het bos en dat geeft 
problemen. 4+

2020104370 4 
J1

Bond, John Klein Konijn helpt mama 9024589852 € 14,99 jul-20 Prentenboek. Klein Konijn mag van mama een brief posten. Hij 
belooft onderweg voorzichtig te zijn. Eenmaal op pad is hij al snel 
afgeleid. Eerder: 'Klein Konijn niet verdwaald' 3+

2020104366 4 
J1

Bos, Tamara Duizend vissen in de zee 9024589937 € 14,99 jan-21 Prentenboek. In rake versjes op rijm schetst Tamara Bos op 
fijnzinnige wijze thema's aan als plastic soep, diversiteit en erbij 
horen. Maar hoeveel vissen staan er eigenlijk op de platen? Tel je 
mee? 4+

2020082995 4 
J1 
J2

Brown, Dan Het wilde dierenorkest 9024590872 € 15,99 sep-20 Muzikaal avontuur. Reis mee met Maestro Muis langs zijn muzikale 
vrienden. Met woordraadsels en zoekopdrachten op elke spread. 
Inclusief muziekapp. Wereldwijde lancering. Prentenboek 5+

2020125795 4 
J1 
J2

Burgers, Eva Afslag Zuid 9493041257 € 15,99 jul-20 Jeugdthriller. Een Nederlands kustdorp. Een hechte groep vrienden. 
Er is een misdaad die moeten worden opgelost, maar het 
politiekorps laat het afweten. Dus komen de vrienden zelf in actie. 
15+

2020114927 4 
J1 
J2

Cazemier, Caja Blauwe dagen 9021680583 € 14,99 aug-20 Aangrijpende jeugdroman over een tienerdepressie. Janna zit al een 
tijdje niet lekker in haar vel. Als haar vriendje het uitmaakt, komt dat 
extra hard aan. 12+

2020125661 4 
J1

Chisholm, Alistair Oet en Drap: een verhaal over 
holbewoners

9025773182 € 14,99 aug-20 Prentenboek. Twee holbewoners nemen je in een wedloop in razend 
tempo mee door de geschiedenis. Het resultaat is een wiebelige 
stapel spullen. Wat gebeurt er als die instort? 3+

2020103690 4 
J1

Christiaanse, Nicolle Evi: lieve pony, je kan het! 9020623734 € 12,99 jun-20 Evi heeft een bijzondere gave: ze kan paarden aanvoelen. In dit 
derde boek maakt Evi kennis met Laska, een springpony met angst 
voor crossmotoren. 9+
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2020114936 4 
J1 
J2

Collins, Tim Hoe ik per ongeluk gladiator werd 9021680491 € 14,99 jul-20 Hilarisch en spannend verhaal over het leven van gladiatoren in het 
oude Rome, voor lezers rond de 8 jaar. Met veel grappige weetjes! 
Van de auteur van de reeks dagboeken van Nurdius Maximus. 7+

2020125532 4 
J1 
J2

Copeland, Sam Kasper wordt een mammoet 9025770709 € 14,99 jun-20 Het hilarische derde deel in de serie over Kasper, die als hij piekert 
spontaan in een dier verandert! Met veel grappige zwart-witte 
tekeningen. Vanaf ca. 8 jaar.

2020114686 4 
J1

Cousins, Lucy Jij bent het monster! 9025879709 € 15,99 aug-20 Prentenboek met een fantasievol avontuur op rijm. Gabriel is dol op 
monsters. Alle familieleden doen mee in zijn spel. Tot Mama 
Monster hem naar bed brengt. 3+

2020104353 4 
J1

Cowell, Cressida Drie keer kloppen (De tovenaars van 
Ooit, dl-3)

9024588497 € 18,99 jun-20 Magisch avontuur. Xar en Wens hebben geleerd elkaar te haten als 
gif. Hun families zijn al jaren in oorlog met elkaar. Maar als de 
Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens met elkaar samenwerken. 
10+

2020130315 4 
J1 
J2

Dam, Arend van De gijzelaar en de bastaard 9000374076 € 15,99 aug-20 Historische roman. De vrijheidsstrijd van de Nederland, door de 
ogen van de zoon van Willem van Oranje, Filips Willem, een 
gijzelaar, die meer begrip heeft voor de Spanjaarden. Thema 
Kinderboekenweek. 10+

2020162068 4 
J1 
J2

Dematons, Charlotte Alfabet 9089673275 € 24,90 jun-20 Prentenboek van de auteur van o.a. 'Nederland'. Iedere pagina is 
een weergaloos zoek- en ontdekfeest rond een letter van het alfabet. 
Vol verrassende vondsten. Houd ook de letterdief in de gaten! 3+

2020114608 4 
J1 
J2

Denton, Terry Wombat & Vos vieren vakantie 9493189058 € 13,99 mei-20 Vakantie aan zee! Wombat vindt het heerlijk: lekker ijsjes eten en 
zandkastelen bouwen. Maar Vos weet zeker dat dit de Slechtste 
Vakantie Ooit wordt. Want de vijf apen zijn ook mee. En die 
verpesten altijd alles. 7+

2020114964 4 
J1 
J2

Dijkstra, Lida De bol. Vuur in het bos (Leren lezen 
met Kluitman)

9020677997 € 8,99 aug-20 Eerste leesboekje. AVI-start Lif is druk aan het werk. Ze zaagt, hakt 
en knutselt. Na een week is het zover. Haar uitvinding is klaar: de 
bol, een supervoertuig met heel veel snufjes en trucs. 6+

2020130448 4 
J1 
J2

Douglas, Jozua Het piranha-complot (Costa Banana, 
dl-6)

9026151484 € 14,99 sep-20 Laatste deel in de reeks. Rosa en Fico krijgen na een staatsgreep in 
eigen land onderdak in Costa Kanaria waar de jonge president 
Angelino aan de macht is. Ze worden zijn adviseurs. Dat blijkt geen 
makkelijke taak te zijn. 8+

2020103978 4 
J1 
J2

Driel, Marcel van Onmogelijk spel (Lees je digiwijs) 9048737758 € 12,50 jun-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: gamen. Charlies ouders zitten in 
geldnood. Charlie probeert met het Onmogelijke spel 25.000 euro te 
winnen. Maar is die prijs wel echt? 8+

2020141307 4 
J1

Eem, Annemarie van der Het onmogelijke plan (De Berries, dl-
2)

9021421414 € 14,99 jul-20 De 10-jarige Lon Berrie is net gewend in haar nieuwe woonplaats en 
op haar nieuwe hockeyclub. Maar dan krijgt haar vader, voetbalprof 
Jhon Berrie, een eigen tv-serie: De Berries Real Life!  Daar krijgen 
ze al snel spijt van! 7+

2020115214 4 
J1 
J2

Emmett, Jonathan Samen is alles leuker 9048318285 € 13,99 jun-20 Rosie en Robbie zijn heel bijzondere vriendjes. Net zo verschillend 
als de zon en de regen. Rosie is een klein, sierlijk vogeltje en Robbie
is een grote, sterke beer. Maar als ze samen zijn, ontstaat er iets 
heel moois, vriendschap! Prentenboek 3+

2020104365 4 
J1 
J2

Feller, Pieter Het grote ridderfeest (Kolletje & Dirk) 9024589890 € 6,99 aug-20 In de stad wordt een groot middeleeuws feest gehouden. Iedereen 
mag zich verkleden, als ridder of jonkvrouw, maar ook als bedelaar 
of boer. Met z'n allen bouwen ze een kasteel in het park. Thema 
Kinderboekenweek. 4+

2020114688 4 
J1 
J2

Gemert, Gerard van Het geheim van de voetbalheld 
(Geheim)

9025879372 € 13,99 jun-20 Cas en Abel willen dolgraag bij de lokale voetbalclub. Ze staan al 
maanden op de wachtlijst. Joep, een klasgenoot, regelt een 
proeftraining. Dat is een succes, tot blijkt dat de Silvercup is 
gestolen en die bij Cas gevonden wordt. 8+
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2020125543 4 
J1 
J2

Griffiths, Andy Ontzettend stom 9401465724 € 13,99 mei-20 Een boek vol avonturen over dringend moeten plassen, struikelen 
over kabels en voedselgevechten van de auteurs van de populaire 
Waanzinnige boomhut-serie. Eerder: 'Ontzettend irritant'.9+

2020114680 4 
J1 
J2

Haeringen, Annemarie vanOlifantje is jarig 9025879426 € 12,99 aug-20 Prentenboek. Er hangen slingers in de kamer. De stoel van Olifant is 
versierd! En mama en papa zingen voor hem. Er is taart. En er zijn 
natuurlijk cadeautjes. 2+ 

2020141317 4 
J1 
J2

Hanlon, Abby Sammie en het zwarte lammetje 
(Tijgerlezen)

9045124902 € 13,99 sep-20 Sammie begint op school met leren lezen en dat vindt ze ontzettend 
moeilijk. Haar vriendin Rosabelle kan meteen gewone boeken lezen, 
maar Sammie krijgt eenvoudige leesboekjes van de juf. Had ze 
maar toverkrachten. 7+

2020130277 4 
J1

Heijden, Annemarie van 
der 

Noortje en het orkest 9044839289 € 10,95 aug-20 Peuterboekje. Noortje zoekt haar poppen en knuffels bij elkaar en 
haar instrumenten. De triangel, de gitaar, de fluit. Samen zijn ze een 
groot orkest. En Noortje is de dirigent. 3+

2020114931 4 
J1 
J2

Hoffman, Marjon Floor breekt de regels 9021680620 € 13,99 sep-20 Veertien nieuwe verhalen over de eigenwijze Floor die haar eigen 
regels maakt. Floor ruilt van fiets met een populair meisje en heeft 
daar al snel spijt van. Hoe lost ze dat op? 8+

2020114925 4 
J1 
J2

Hollander, Vivian den Spekkie en Sproet en de verborgen 
code

9021680637 € 13,99 jul-20 In een oud foto-album vinden Spekkie en Sproet een briefje met een 
code. Die moet natuurlijk gekraakt worden! Maar ze zijn niet de 
enigen die achter het geheim van het briefje proberen te komen. 7+

2020214042 4 
J1 
J2

Hollander, Vivian den Dat wil ik later ook! (Lisa & Jimmy) 9000361489 € 5,00 aug-20 Lisa en Jimmy helpen opa en oma met het opruimen van de zolder. 
Er komt van alles tevoorschijn: schaatsen, fotoboeken, een oude jas.
Al die spullen hebben een verhaal. 4+

2020130331 4 
J1 
J2

Hollander, Vivian den Weet je nog, opa? 9000371235 € 9,99 aug-20 Opa Bak krijgt een uitnodiging voor een reünie. Er zijn allerlei 
spelletjes te doen: zaklopen, hoepelen, polsstokhoogspringen. Kan 
opa het nog net zo goed als vroeger? AVI-M4. 7+

2020130434 4 
J1

Honingh, Tineke Chip & Bos: roborangers! 9000373482 € 15,00 jun-20 Chip gaat vaak met zijn vader mee naar de robotfabriek. Daardoor 
weet hij superveel over robots: over schoonmaakrobot HH-200, 
grasmaairobot Moower en robothond Fixi. Chip vindt ze geweldig en 
wil later net als zijn vader uitvinder worden. Graphic novel. 7+

2020062321 4 
J1 
J2

Horacek, Petr De fijnste plek van de wereld 9047712060 € 14,95 jul-20 Prentenboek. Haas gaat op zoek naar de fijnste plek van de wereld. 
Hij komt op de mooiste plaatsen en trekt de hele wereld rond. Om 
uiteindelijk één ding te ontdekken: de fijnste plek van de wereld is 
waar je vrienden zijn. 4+

2020103974 4 
J1 
J2

Horst, Marc ter Zoekwoord: rivierhaai (Lees je 
digiwijs)

9048737741 € 12,50 jun-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: nepnieuws. Joep gaat een 
spreekbeurt houden over de haai. Dan staat er een bericht in de 
krant dat er een haai in de Waal is gezien. Zou dat echt waar zijn? 
8+

2020172480 4 
J1

Huiberts, Marjet Ziza wil geen ninja zijn 9048857265 € 13,99 aug-20 Prentenboek. De hele familie van Ziza is ninja. Maar Ziza houdt 
meer van bewegen en muziek dan van vechten. Kan dat wel als er 
een driekoppig monster op de loer ligt? 4+

2020125870 4 
J1 
J2

Huizing, Annet Het Pungelhuis 9047712510 € 15,95 jun-20 De vader van Ole draagt een duister geheim met zich mee. Bleek ik 
toch al die jaren een opa te hebben. Maar daar kwam ik pas achter 
op de dag dat hij doodging.Waarom heeft zijn vader nooit meer over 
zijn opa gesproken?. 10+

2020135904 4 
J1

Janssen, Mark Altijd dichtbij 9047712640 € 16,95 sep-20 Prentenboek met gedetailleerde zwart-wittekeningen waarin een 
vlinder, een vis, een aapje en andere kleine tekens de verschijning 
zijn van een grootmoeder die gemist wordt. 6+
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2020104386 4 
J1

Jepsen, Jelmer Stuntvlogger Sam en de vloek van 
Atlantis

9024584161 € 15,99 jun-20 Sam gaat op brugklaskamp. Natuurlijk gaat zijn vlogcamera mee! Hij 
wordt ingedeeld in het groepje waar zijn vlogrivaal Danny Durfal in 
zit. Danny daagt Sam uit voor een duel: durft Sam midden in de 
nacht in te breken in pretpark Historyland? 10+

2020103687 4 
J1

Jetten, Gertrud Mijn eigen droompaard 
(Droompaarden)

9020674804 € 12,99 jun-20 Slotdeel. Espresso is de lievelingspony van Emma. Ze is een van de 
weinigen die op hem kan rijden. Hij is gevoelig en temperamentvol. 
De eigenaar van de manege wil Espresso verkopen. Emma raakt 
totaal in paniek. Welk droompaard kan haar helpen? 9+

2020104360 4 
J1 
J2

Jongbloed, Marte De beestenbaas (Wies en oma 
Wisse, dl-2)

9024589913 € 13,99 aug-20 Humoristisch leesavontuur. Na de avonturen in 'De bullebakbaas' 
woont oma Wisse bij Wies. Ze gaan samen vaak naar de dierentuin. 
Op een dag verdwijnt oma in het nachtverblijf. 6+

2020115182 4 
J1

Kemp, Anna Fantastische Frankie en de 
hersenslurpmachine

9048318681 € 15,99 jun-20 Als Frankie Broddelaar alwéér een schoolrapport vol onvoldoendes 
heeft is dat de druppel voor zijn ouders. Zij willen goede resultaten. 
Ze pakken zijn speelgoed af en sturen hem naar een kostschool, het 
Interfix Internaat. 7+

2020130437 4 
J1 
J2

Kinney, Jeff Totaal gesloopt (Het leven van een 
loser, dl-14)

9026148002 € 15,99 jun-20 Na een erfenis wordt Brams huis verbouwd. Zodra de werklui 
beginnen, gaat alles mis. Totaal gesloopt vraagt Bram zich af of hij 
de renovatie wel overleeft. Wordt het verbouwen of verhuizen? Deel 
in een van de populairste graphicnovelseries. 9+

2020114938 4 
J1

Koning, Lizette de Ootje is jarig 9021680651 € 9,99 sep-20 Kartonboekje. Het leukste rode autootje van Nederland is jarig. Van 
spanning is hij al heel vroeg wakker. Wat gaat er allemaal 
gebeuren? Eerder: 'Ootje in het verkeer'. 2+

2020130510 4 
J1

Koppens, Judith Sam en Bennie gaan naar school 9044839432 € 15,95 jul-20 Sam is klaar om naar school te gaan. Hond Bennie wil ook mee. 
Maar dat vindt juf niet goed. Wat nu? 4+

2020125531 4 
J1 
J2

Kranendonk, Anke Kees naar de koeien 9025773014 € 15,99 jun-20 Humoristisch en ontroerend verhaal over het leven op het platteland. 
Kees wil Septimia opzoeken, het meisje dat hij op een zomerdag in 
het weiland ontmoette. Hij neemt zijn cavia mee. 8+

2020114681 4 
J1

Lange, Ilona de Miljonairskind: de geheime 
verdieping

9025879440 € 14,99 sep-20 De ongelooflijke (geheime) ondergrondse villa waarin Zilver en 
Lennon wonen heeft een extra verdieping kregen inclusief 
escaperoom, Slime Ball Arena, glow-in-the-dark voetbalveld en 
ondergrondse capsule. 9+

2020141261 4 
J1 
J2

Leeuwen, Joke van Ik heet Reinier en ons huis is 
afgebrand

9045125121 € 16,99 jun-20 De avond dat het huis van Reinier afbrandt, verandert zijn leven voor
altijd. In dit dagboek vertelt hij over wat hij meemaakt in het jaar na 
de brand, over het huis waar hij tijdelijk met zijn ouders gaat wonen 
en over alles wat hij bij de brand is kwijtgeraakt. 9+

2020130560 4 
J1

Leonard, M.G. De juwelendief (Dader op het spoor, 
dl-1)

9026149337 € 15,99 jun-20 Eerste deel van een nieuwe detectivereeks die zich afspeelt aan 
boord van iconische treinen. Aan boord van de stoomtrein Hoogland-
express verdwijnen kostbare juwelen. Het is aan Alex om de 
waarheid boven tafel te krijgen. 9+

2020103973 4 
J1 
J2

Lieshout, Esther van Het AI-incident (Lees je digiwijs) 9048737772 € 13,50 jun-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: robotica  De school van Dexter, 
Han en Finn is opeens computergestuurd. Er zijn loopbanden, de 
gymleraar is vervangen door virtual reality. De jongens vinden het 
geweldig. Toch klopt er iets niet. 8+

2020125699 4 
J1 
J2

Lieshout, Ted van Boer Boris heeft het heet! 9025773243 € 13,99 jun-20 Prentenboek  Het is hartje zomer en bloedheet, al helemaal voor de 
schapen. Boer Boris moet iets doen! Hij helpt de schapen uit hun 
warme jasjes. 3+

2020114676 4 
J1 
J2

Loon, Paul van Foeksia redt de natuur (Foeksia de 
miniheks)

9025879464 € 8,99 aug-20 Als Foeksia ziet hoe een paar kinderen het Heksenbos opruimen, 
besluit ze hen een (tover)handje te helpen. 6+
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2020114675 4 
J1 
J2

Loon, Paul van De Drakenberg (Dolfje Weerwolfje) 9025879457 € 15,50 sep-20 Pa heeft een reis naar Japan gewonnen, en Dolfje, Timmie, ma en 
Leo mogen mee! Opa weerwolf vraagt Dolfje om een magische hoed
af te geven bij een oude vriend. Die mag niet in verkeerde handen 
vallen. 7+

2020130385 4 
J1 
J2

McKee, David Elmer en de verloren schat 9000373178 € 14,99 mei-20 Prentenboek. Elmer, Wilbur en hun drie vrienden ontdekken een 
paleis in het oerwoud. De anderen denken dat er een schat 
verborgen is. Maar Elmer en Wilbur vinden de échte schat. 4+

2020130581 4 
J1 
J2

McKenzie, Sophie Elke seconde telt 9026152764 € 16,99 jun-20 Jeugdthriller. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een 
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken 
politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. Vervolg op '1 seconde'. 
15+

2020130632 4 
J1 
J2

Meijer, Cis Jacht 9026151842 € 14,99 aug-20 Sinistere jeugdthriller van populaire ya-auteur. Er breekt brand uit op 
school. De politie vermoed kortsluiting. Maar Sam twijfelt. Twee 
maanden later organiseert de school een dropping die uitloopt op 
een nachtmerrie. Wie wil Sam uit de weg ruimen? 13+

2020130158 4 
J1 
J2

Menten, Tosca Een jonge prins in het oude Egypte 
(Dummie de mummie, dl-0)

9000373918 € 15,99 mei-20 Deze los te lezen prequel bij de razend populaire Dummie de 
mummie-serie levert een spannend kijkje in het leven van een jonge 
Dummie op, voordat hij een mummie werd. Met grappige illustraties 
van Geert Gratama. 8+

2020130207 4 
J1 
J2

Menten, Tosca Prutsers en pechvogels: over 
historische missers

9000373895 € 9,99 aug-20 Humoristische verhalenbundel bij het thema van de 
Kinderboekenweek. Over een brandende pruik, een hinnikend 
kunstgebit en een rampzalige ballonvaart. Eerder: 'Pech onderweg'. 
8+

2020203576 4 
J1 
J2

Meyer, Stephenie Midnight sun 9000375554 € 22,99 aug-20 Twilight is terug. Het iconische liefdesverhaal van Bella en Edward, 
nu verteld vanuit het perspectief van vampier Edward. Wereldwijde 
lancering. 15+

2020130634 4 
J1

Mierswa, Annette Niet jouw girl 9026152740 € 15,99 aug-20 Prikkelende jeugdroman over nee durven zeggen. De sprankelende 
Tinka wil topmodel worden. Op haar eerste fotoshoot moet ze zich 
uitkleden. Geen probleem. Maar de fotograaf komt wel erg dichtbij. 
13+

2020103738 4 
J1

Mitchell, Connie Thirsa en het spookvliegtuig 9020622591 € 14,99 jun-20 Levensecht avontuur met een vleugje magie en met een stoere 
heldin. Thirsa ziet door een scheiding haar oma niet. Met haar 
vrienden bedenkt ze een plan om oma te zien. Het wordt een 
onstuimig avontuur.

2020172343 4 
J1

Muchamore, Robert Robin Hood: kraken, kapen en 
vlammende pijlen 

9463850308 € 18,99 jul-20 Eerste deel van een vierdelige reeks. De vader van Robin Hood is 
beschuldigd van een overval en zit in de gevangenis. Robin (12) 
slaat op de vlucht. Hij wil wraak nemen, maar moet eerst zie te 
overleven in het bos. 11+

2020141263 4 
J1

Nilsson, Frida Mijn moeder is een gorilla (en wat 
dan nog)

9045124582 € 17,99 aug-20 Jonna woont in een kindertehuis waar ze op een dag opgehaald 
wordt door de twee meter lange Gorilla. Jonna moet eerst niets 
hebben van de vrouw die in een leegstaande fabriek woont. Maar ze 
ontdekt dat haar pleegmoeder eigenlijk heel lief is. 7+

2020114962 4 
J1 
J2

Noordraven,Tjerk De geest van de keizer (Giel en de 
geesten)

9020677331 € 9,99 jun-20 Eerste leesboekje. AVI E4. Giels broer moet een spreekbeurt 
houden over de Romeinen. Maar hij is veel te laat begonnen. 
Daarom smeekt hij Giel een Romeinse keizer op te roepen. Maar 
Primus Magnus zweeft meteen naar buiten. 7+

2020114689 4 
J1 
J2

Noort, Selma Koningskind 9025879488 € 16,99 sep-20 Betoverend avontuur. Zissel kan niet praten, maar ze ziet en begrijpt 
alles. Ze is er getuige van hoe haar babybroertje wordt verwisseld 
met de dode baby van een hoge edelvrouw. En ze reist mee naar 
het hof. 10+

2020104340 4 
J1 
J2

Northfield, Gary Op zoek naar het Vikingzwaard (Leif 
de Pechwolf, dl-1)

9024590438 € 15,99 sep-20 Hilarische nieuwe reeks met veel boeiende weetjes over de 
Vikingen. Leif, het jonge Vikingwolfje heeft altijd pech. Daarom mag 
hij nooit met zijn vader mee op ontdekkingsreis. 7+
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2020130447 4 
J1

Parisi, Mark Hocus Pocus (Slimme Rik, dl-3) 9026152146 € 15,99 sep-20 Graphic novel. Rik moet Simon zijn excuses aanbieden, maar 
Simon is verschrikkelijk, een kwaadaardige tovenaar. Hoog tijd dat 
Rik in actie komt. 8+

2020125528 4 
J1

Pearson, Jenny De superwonderlijke reis van Freddie 9025772192 € 15,99 mei-20 Dit is het dolkomische avontuur van Freddie, die vertrouwend op 
feiten, zijn vader gaat zoeken. Dankzij een uien-eetwedstrijd en een 
paar superheldenkostuums komt hij erachter dat niet alles te 
verklaren is. 9+

2020130577 4 
J1 
J2

Peirce, Lincoln Niek de Groot kan niet meer 9026152184 € 16,50 jul-20 Graphic novel. Leef mee met Niek wanneer hij een post-
zomervakantie-inzinking krijgt, met zijn vader gaat hardlopen, en 
zou hij nu eindelijk zijn kluisje moeten opruimen? 9+

2020093440 4 
J1

Pfister, Marcus Mick en het monster 9051167931 € 14,95 jun-20 Prentenboek. Als stadmuis Mick voor het eerst bij veldmuis Zoë op 
bezoek gaat ziet hij een verschrikkelijk monster. Het is gigantisch en 
het brult. Maar klopt het wel wat Mick ziet? Bedoelt hij niet Bertha de 
lieve koe? 4+

2020103972 4 
J1 
J2

Pijpers, Remco Gehackt (Lees je digiwijs) 9048737765 € 13,50 jun-20 Vergroot je digitale kennis. Thema: hacken Dimitri is gehackt en de 
hele klas ziet het. Wat doe je als je zoiets overkomt? 8+

2020114607 4 
J1 
J2

Pilkey, Dav Dog Man en de vlooienkoning 9493189089 € 14,99 jun-20 In dit vijfde boek krijgt Dog Man te maken met een knorrend gevaar. 
Een avontuur vol spannende wendingen en geweldige grappen, 
geschreven en getekend door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe 
Veldkamp. Inclusief gloednieuwe tekentips. 9+

2019461716 4  
J1

Praagman, Milja Bij jou 9025878955 € 14,99 jun-20 Prentenboek. In een warm winterhol, slapen Beer en Mol. Beer 
schrikt wakker en gaat op zoek naar het mooie uit zijn droom. Maar 
misschien was het allermooiste al die tijd dichtbij.

2020093604 4 
J1 
J2

Raad, Madeleine van der Waar is Jan?  (AVI-strip) 9048737208 € 10,50 jun-20 AVI-stripboek voor eerste lezers. Niveau AVI-start. An en Jan wonen 
in zee. Op een dag is er een boot, met een net. Waar is Jan 
gebleven? 6+

2020114697 4 
J1

Read, Benjamin De brief om middernacht 9025878962 € 17,99 jun-20 Midden in de nacht wordt er bij Emily thuis een geheimzinnige brief 
bezorgd. Daarop vertrekt haar moeder naar een onbekende 
bestemming. Wanneer ook Emily’s vader verdwijnt, is er maar één 
ding dat Emily kan doen: haar ouders zoeken. 10+

2020130501 4 
J1

Riordan, Rick De toren van Nero (De beproevingen 
van Apollo, dl-5)

9000351916 € 18,99 sep-20 Laatste deel van deze epische serie. Zal Apollo eindelijk zijn plek op 
de berg Olympus terugverdienen? De voormalige god en zijn 
vriendin Meg moeten terug naar de plek waar de problemen 
begonnen: Manhatan. 12+

2020135996 4 
J1 
J2

Rood, Lydia Didi's schuld 9025879495 € 14,99 sep-20 Had Didi thuis maar nooit verteld dat ze gepest werd door Murat. 
Zijn familie klaagt de hare nu aan. En de rechter lijkt hen te geloven. 
10+

2020114922 4 
J1 
J2

Roosmalen, Elles van Vlam de draak (Lees lees lees) 9020618686 € 8,99 sep-20 Eerste leesboekje. AVI-M3. Vlam is het helemaal zat in zijn grot. Hij 
wil naar de zon. Zal het hem lukken om de zon te vinden? 6+

2020114930 4 
J1

Scheffler, Axel De pareldief 9021680729 € 11,99 sep-20 Klassiek voorleesverhaal. Pauw kan wel wat hulp gebruiken in zijn 
sieradenwinkel. Hoen, die al heel vaak verlekkerd voor de etalage 
heeft gestaan, biedt hem zijn hulp aan. 6+

2020141309 4 
J1 
J2

Scherder, Erik Professor S. en de gestolen breinbril 9021420776 € 15,99 sep-20 Nadat Brian en Zhé weer veilig zijn teruggekeerd uit Breinstein, 
komt er een nieuwe jongen bij hen in de klas: Tycho. Hij kan 
supergoed tennissen en zit door een dwarslaesie in een rolstoel. Zijn
grote droom is mee te doen met de Paralympische Spelen. 8+
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2020093603 4 
J1 
J2

Schothorst, Danielle Bul is boos (AVI strip) 9048737192 € 10,50 jun-20 AVI-stripboek voor eerste lezers. Niveau AVI-start. Bas mkt met een 
waterballon. Hij raakt Nel en ook hond Bul. Bul wordt boos. 6+

2020130172 4 
J1 
J2

Schotveld, Janneke Avonturen van de dappere ridster 9000371938 € 14,99 jun-20 Een hele verhalenbundel gewijd aan een van de geliefde figuren uit 
de bundel 'De kikkerbilletjes van de koning': de dappere ridster. 
Over een heldhaftig meisje dat bakkers uit bomen haalt en 
ontsnapte leeuwen terugbrengt naar de dierentuin. 8+

2020141315 4 
J1 
J2

Schutten, Jan Paul Hoe word je grappig als je niet leuk 
bent? (Tijgerlezen)

9045125107 € 12,99 aug-20 Voor beginnende lezers. Professor Droog onderzoekt hoe je mensen
aan het lachen kunt maken. Kun je leren om grappig te worden als 
je niet grappig bent? Met stripjes in kleur. 7+

2020135906 4 
J1 
J2

Shepherd, Andy De jongen die van draken droomde 9047712190 € 14,95 jun-20 Het is wennen voor Tomas dat Fikkie nu zo ver weg woont. Maar in 
de tuin van Grootvader staat groeit een nieuw draakje. Een 
onhandig draakje met veel te grote vleugels dat dicht bij Tomas wil 
zijn. Dat is Zwier, die overal waar hij komt chaos veroorzaakt. 8+

2020104339 4 
J1 
J2

Sikkel, Manon Geheim agent opa 9024589876 € 10,00 aug-20 Geheim agent oma krijgt in dit derde deel concurrentie van geheim 
agent opa. Oma gaat voor een opdracht een weekend undercover in 
een hotel. Max gaat mee. Het weekend verlooprt anders dan 
verwacht. 7+

2020172345 4 
J1

Simmons, Jo Mijn superslimme ik 9463850346 € 17,99 sep-20 Humoristisch verhaal van de auteur van 'Mijn verjaardag gaat niet 
door' Keith doet met zijn slimme zus mee aan de finale van een 
wedstrijd voor slimmerikken. Hoe kan hij haar laten verliezen? Door 
een breinwissel natuurlijk. 8+

2020193020 4 
J1 
J2

Slee, Carry Juf Braaksel en de geniale 
ontsnapping

9048858415 € 16,99 sep-20 Derde boek over de meest verschrikkelijke juf of aarde. Het is Lotte 
en Thijs nog steeds niet gelukt om juf Braaksel van hun school te 
verjagen. Ze blijft ondertussen maar valse plannen bedenken. 9+

2020114837 4 
J1

Slegers, Liesbet Kaatje en de juf 9789044839296 € 13,95 jul-20 Herkenbaar verhaal voor peuters over een onvervangbare juf die 
altijd klaar staat om te helpen en te troosten.  Met de emoties van 
kinderen als thema. 3+

2020114562 4 
J1 
J2

Slegers, Liesbet Rik bij oma en opa 9002270376 € 12,99 aug-20 Zoekboek. Een dagje bij oma en op is altijd dolle pret. Met nichtje 
Lien erbij, vindt Rik het extra leuk. Dan gaan ze samen buitenspelen 
of naar de kinderboerderij. 2+

2020103686 4 
J1

Slegers, Marlies Grenzeloos 9020609622 € 8,95 sep-20 Wanneer de 16-jarige Tabitha op een avond bij Dox en zijn vrienden 
is, loopt alles fout. Tabitha weet niet meer precies wat er gebeurd is. 
Stemde ze toe of ging Dox over haar grenzen heen? Over seksueel 
overschrijdend gedrag, schuld en grenzen respecteren.15+

2020125647 4 
J1

Smale, Holly Allesbehalve perfect (De Valentines, 
dl-2)

9025772543 € 18,99 jul-20  Faith Valentine heeft het allemaal. Ze is beroemd, ze is rijk, en ze is 
ook nog eens beeldschoon. Maar niemand vraagt haar ooit wat zij 
nou eigenlijk wil. Het allerliefst had ze een normaal leven, zonder al 
die camera's. 13+

2020114951 4 
J1 
J2

Smeulders, Paulien Kuif is een boef (Lees lees lees) 9020618679 € 8,99 sep-20 Eerste leesboekje. AVI-M3. Vervolg op 'Gek op Kuif.' Tes is gek op 
paarden, maar het allermeest op Kuif. Meestal is hij lief. Maar soms 
is hij ook wel eens stout. 6+

2020114966 4 
J1 
J2

Spee, Gitte Aap & mol: De hut van kaas (Leren 
lezen met Kluitman)

9020677980 € 8,99 aug-20 Eerste leesboekje. AVI-start Als mees aan aap vertelt over een hut 
van kaas wil die er meteen naartoe. Mol wil ook mee. Maar bij de hut 
aangekomen is het niet een hut van kaas, maar de hut van haas! 6+

2020115089 4 
J1

Speulhof, Barbara van der De Bromtrol 9048318704 € 13,99 jun-20 Prentenboek. Alles wat de klene trol probeert te doen mislukt. Zijn 
hut stort in, zijn papieren bootjes zinken. Dat maakt de kleine trol 
heel boos. Hij bromt ervan. Zo erg, dat zijn vriendjes bij hem 
weglopen. Kan hij het weer goed maken?
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2020141319 4 
J1

Stead, Rebecca De lijst van dingen die niet zullen 
veranderen

9045124278 € 17,99 jun-20 Na de scheiding van haar ouders twee jaar geleden werd Bea's 
leven op heel veel manieren anders. Maar wat niet is veranderd: 
mama en papa zullen altijd van haar houden, en van elkaar. 10+

2020151805 4 
J1

Stilton, Geronimo Tricerapoep onder de loep 9059248311 € 10,95 jun-20 Na een reis met een gammel vliegtuig en een parachutesprong waar 
je snorharen van wegwaaien zijn de Stiltons weer terug op Oerknal 
Eiland, het supergeheime eiland waar de dino's nooit uitstierven. 7+

2020151806 4 
J1

Stilton, Geronimo Gi-ga-gefeliciteerd! (dl-85) 9059248342 € 10,95 jul-20 Geronimo is jarig en heeft al zijn vrienden en familie uitgenodigd 
voor zijn etentje. Dat wordt gezellig. Maar aan het eind van het diner 
blijkt zijn geld vals te zijn en kan hij niet betalen. 10+

2020151814 4 
J1

Stilton, Thea Puppy kwijt (Thea Sisters: het leven 
op Topford, dl-26)

9059248281 € 8,95 jun-20 De Thea Sisters gaan hun vrienden Tim en Noor opzoeken. Ze 
maken er kennis met een schattige nieuwe puppy. Maar als op een 
morgen het tuinhek per ongeluk is blijven openstaan, gaat het 
hondje ervandoor. 9+

2020151815 4 
J1

Stilton, Thea Game, set, match! (Thea Sisters: 
het leven op Topford, dl-27)

9059248298 € 8,95 jun-20 Als er op Topford een beroemd tennistoernooi georganiseerd wordt, 
schrijven de Thea Sisters zich meteen in. Niet dat ze zulke 
sterspeelsters zijn; ze doen vooral mee om plezier te maken. 7+

2020151817 4 
J1 
J2

Stilton, Thea De geheime spiegel (Thea Sisters: 
de Zeven Rozen, dl-8)

9059248359 € 19,95 jul-20 De Thea Sisters beginnen aan hun laatste missie. Ze moeten acht 
magische bollen zien te vinden in een adembenemende race tegen 
de klok om de Spiegel van Chaos uit te schakelen. 10+

2020114673 4 
J1 
J2

Stoffels, Maren Black Friday 9025879501 € 14,99 sep-20 Ris en Megan doen mee aan de ontgroening van een 
studentenvereniging. Wie volhoudt heeft vrienden voor het leven. 
Maar hoe ver ga je om erbij te horen? 13+

2020114678 4 
J1 
J2

Straaten, Harmen van Ik zag twee beren woordjes leren 9025879525 € 14,99 jul-20 Kartonboek met meer dan 400 woordjes verwerkt in gevarieerde 
kijkplaten. Wat zie je in de tuin, op de dierenboerderij, in de 
speeltuin, op het strand? 2+

2019505115 4 
J1

Tharlet, Eve Kleine Beer gaat naar school 9051167900 € 14,95 jun-20 Prentenboek. Kleine Beer mag voor het eerst naar school. Maar hij 
is een beetje bang voor deze grote stap. Papa en mama stellen hem 
gerust. Volgens hen is hij er klaar voor. 3+

2020130441 4 
J1

Thornton, Nicki De pechvuurtoren 9026152054 € 16,99 aug-20 Vervolg in een magische whodunnitserie. Sep is niet de keukenhulp, 
maar de eigenaar van hotel De laatste kans. Hij krijgt van inspecteur 
Tingieter een nieuwe opdracht. Er is een raadselachtige moord 
gepleegd bij een pechvuurtoren. 10+

2020130004 4 
J1

Trueit, Trudi De sterrenduinen (Explorer 
Academy,dl-4)

9490764968 € 16,99 sep-20

2020114674 4 
J1

Velden, Myron van der Het geheim van de YouTube-ster 
(Geheim)

9025879280 € 13,99 jun-20 Flo is het zusje van Iris. Iris met 150.000 volgers op Youtube. Iris 
die constant aan het vloggen is. Alles draait om haar. Floor wordt er 
gek van. Wat nou als ze Iris online zou ontmaskeren? 8+

2020125682 4 
J1 
J2

Veldkamp, Tjibbe Vuilnisvarkens Job & Bob 9025773397 € 14,99 jun-20 Grappig prentenboek over twee varkens die het vuilnis ophalen. 
Verstopt in de illustraties van Noëlle Smit zitten hele subtiele tips 
voor het recyclen.

2020072375 4 
J1 
J2

Visser, Rian De steen en de tijd 9491647260 € 14,99 mei-20 In de ijstijd glijdt een steen vanuit het noorden naar Nederland. De 
reis duurt eeuwen. Als het ijs smelt zetten boeren de steen rechtop. 
Geschiedenis bezien vanuit een zwerfkei, Kerntitel 
Kinderboekenweek. 4+
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2020141316 4 
J1 
J2

Vrancken, Kaat Een week bij jou, een week bij mij 
(Tijgerlezen)

9045124339 € 12,99 jun-20 Een grappig verhaal over twee honden met ieder een baasje en 
samen twee huizen. Voor beginnende lezers. 6+

2020130333 4 
J1 
J2

Vriens, Jacques Mijn vader woont in het tuinhuis 9000373468 € 15,50 sep-20 Realistische en humorvolle roman over een gezin in 
(v)echtscheiding. Geschreven vanuit twee heel verschillende 
personages: broer en zus. 10+

2020130757 4 
J1 
J2

Walliams, David De ergste juffen en meesters van de 
wereld

9044838831 € 22,95 jun-20 Heb je de grootste ettertjes van de wereld al ontmoet? Die waren 
nog lang niet zo erg als de ergste juffen en meesters van de wereld! 
Je bent gewaarschuwd! 8+

2020130519 4 
J1 
J2

Walliams, David Het beest van Buckingham Palace 9044839142 € 21,95 sep-20 Episch en hilarisch toekomstavontuur. Londen ligt in puin. Maar 
prins Alfred groeit veilig op in Buckingham Palace. Tot er op het 
kasteel allerlei vreemde dingen gebeuren. 8+

2020115056 4 
J1

Watson, Tom Stick Dog 9402705751 € 12,50 jul-20 Voor fans van Dog man. Stick Dog is een held op vier poten met 
een natte neus en een onstilbare honger. Samen met zijn vier 
chaotische vrienden gaat hij op jacht naar de perfecte hamburger. 
7+

2020141076 4 
J1

Wille, Riet Moppen met een grapjas aan 9462914926 € 10,95 sep-20 Moppenboek voor beginnende lezers. AVI-E3. Lach mee met Sam, 
Noor en hun familie. 6+

2020093426 4 
J1

Witte, Marianne De ongewone vakantie van Tess en 
Raf

9051168037 € 14,95 jun-20 Meester Niek geeft zijn klas de opdracht om in de meivakantie iets 
nieuws te doen. Tess en Raf zijn druk bezig met het verzinnen van 
een lijstje als de opa van Raf een ongeluk krijgt. Ze gaan daarom 
helpen op de boerderij en leren zo veel nieuwe dingen. 8+

2020130471 4 
J1

Zoete, Hanneke de De Zoete Zusjes zoeken een schat 9043922173 € 12,99 mei-20 Vrolijk avonturenverhaal van De Zoete Zusjes Saar en Janna. Zij 
maken sinds 2016 filmpjes voor YouTube waarin ze de leukste 
dingen doen en ontdekken (@dezoetezusjes). Samen met hun 
moeder maakten ze eerder Woensdagmiddag met de Zoete Zusjes.

2020130382 5  
J3  
J4

Tijdlijn van alles 900.2 9000374434 € 25,99 sep-20 Ontdek 13 miljard jaar geschiedenis, van de big bang tot ons 
digitale tijdperk. Meer dan 130 verschillende tijdlijnen tonen op een 
visuele manier de grote gebeurtenissen uit onze geschiedenis. 10+

2020125550 5  
J3  
J4

Waarom? De grote 
dinosaurusencyclopedie

576 9401466844 € 15,99 sep-20 Fascinerende antwoorden op alle vragen van jonge dinofans. Met op 
elke pagina een korte quiz. Hoe groot werden de tanden van een T-
Rex? Hadden dinosauriërs veren? 6+

2020125576 5  
J3  
J4

Lannoo's grote encyclopdie van de 
geschiedenis: een bijzondere blik op 
het verleden

900.2 9401468237 € 24,99 sep-20 Compleet naslagwerk van de geschiedenis wereldwijd. Met visueel 
verbluffende illustraties en computerbeelden. Ga op zoek naar 
mammoeten, marcheer met de Romeinen of vlieg mee met de 
gebroeders Wright. 9+

2020130474 5  
J3  
J4

Arnoldussen, Lucas Afval (Willewete) 614.65 9044832129 € 16,95 sep-20 Informatief prentenboek over afval en opruimen. Hoeveel rommel 
maak jij? En wist je dat er met afval ook veel mooie nieuwe dingen 
gemaakt worden? 5+

2020125524 5  
J3  
J4

Birley, Shane Het vloggershandboek 528.54 9025773373 € 12,99 aug-20 How to gids voor de nieuwe Kwebbelkop of Meisje Djamila. Met veel 
aandacht voor online veiligheid. Wat zet je bijvoorbeeld niet online? 
9+

2020114604 5  
J3  
J4

Bunting, Philip Dit is jouw verhaal: van de oerknal 
tot je verjaardag

574 9493189041 € 15,99 aug-20 Aan de hand van korte, originele teksten en ijzersterke tekeningen 
leren kinderen van 5-7 jaar alles over de evolutie. Ontdek hoe het 
universum is ontstaan. En leer hoe jij hier bent gekomen.

20



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Juni 2020)

2020114611 5  
J3  
J4

Burke, Fatti Op zoek naar Tom bij de Romeinen 923.4 9492899972 € 14,99 jul-20 Informatief zoekboek. Eerder: 'Op zoek naar Tom in het oude 
Egypte'. Dit boek staat vol prachtige zoekplaten waarop je kunt zien 
en lezen hoe de Romeinen leefden. 6+

2020130171 5  
J3  
J4

Busser, Marianne Ken je die mop…? 846 9000371778 € 7,99 jun-20 In dit vrolijke boekje staan meer dan 20 moppen. Zowel bekende als 
nieuwe grappen zijn door het schrijversechtpaar Busser en Schröder 
op rijm gezet en geïllustreerd door Sam Loman. Om zelf te lezen en 
te lachen en natuurlijk om daarna verder te vertellen! 6+

2020203230 5  
J3  
J4

Busser, Marianne Van rare ridders tot vechtende 
vikingen

875 9048853502 € 7,99 sep-20 Grappige en leerzame versjes over geschiedenis. Wil jij ook wel 
eens terug in de tijd met een tijdmachine? En wist je dat het 
buskruit bij toeval is uitgevonden? 4+

2020203228 5  
J3  
J4

Busser, Marianne De koffiekakker: vrolijke poeperige 
versjes

875 9048853595 € 9,99 sep-20 Leerzame en grappige versjes over wat je als mens allemaal met 
poep kunt doen. Zesde deel in de populaire Poepfabriek-serie. 4+

2020130537 5  
J3  
J4

Claes, Erwin De eerste mens (Willewete) 600.1 9044836196 € 16,95 sep-20 Informatief prentenboek over het leven van de eerste mensen. Met 
knutselopdracht en een miniquiz. Inclusief uitklappagina. 5+

2020115179 5  
J3  
J4

Colson, Rob Leer voetballen als een prof! 619.12 9048318827 € 16,99 jun-20 Leer de coolste technieken van de beste voetballers van dit moment.
Met duidelijke stap-voor-stap instructies.Boordevol informatie over 
beroemde coaches en spetterende technieken. 8+

2020082832 5  
J3  
J4

Dam, Minke van Dierenopvang (Kijkdoos 27-1) 590.2 9463417556 € 20,00 sep-20 Wie zorgt er voor jou dier als er eens niemand thuis is of als je op 
vakantie gaat?  7+

2020203717 5  
J3  
J4

Dam, Minke van Winterslaap (Kijkdoos 27-1) 592.9 9463416061 € 20,00 sep-20 Als het winter wordt gaat thuis de verwarming aan. En buiten trek je 
je jas aan. Eten koop je in de winkel. Dieren proberen via een 
winterslaap de winter te overleven. Hoe kun je zo lang slapen? 7+

2020104200 5  
J3

Davey, Owen Ongelofelijke octopussen 597.3 9059565494 € 17,00 jun-20 Wist je dat octopussen drie harten hebben en donutvormige 
hersenen? Dat ze heel intelligent zijn en soms zelfs gereedschap 
gebruiken? Ontdek deze bijzondere wezens met hun vele armen. 

2020125603 5  
J3  
J4

De Moor, Paul Het fietsboek: alles over de beste 
uitvinding ooit

657.4 9401469234 € 18,99 jun-20 Een ritje door de woelige geschiedenis van de fiets. Met grappige 
weetjes over koplopers, zweetdieven, en de pedaalridders van het 
peloton. 9+

2020130383 5  
J3

Farndon, John In vogelvlucht: de wereld rond 950.2 9000374137 € 14,99 jul-20 Prachtige platen met zoekelementen van de verschillende 
landschappen van de wereld vanuit het perspectief van een 
luchtballon. 7+

2020104359 5  
J3  
J4

Feller, Pieter Het wolvenboek: over de oerwolf, 
weerwolven, de wandelwolf en nog 
veel meer

598.95 9024589845 € 18,99 sep-20 Een boek vol wetenswaardige weetjes en verhalen waarin je de ware 
wolf leert kennen. 8+

2020141258 5  
J3

Gifford, Clive De klassieke wereld in 100 woorden 923 9045124841 € 22,50 aug-20 Informatief lees- en kijkboek voor de Kinderboekenweek. 100 namen
en begrippen uit de klassieke wereld worden elk beschreven in 100 
woorden. 10+

2020203714 5  
J3  
J4

Gog, Marian van In de sloot (Kijkdoos 27-1) 578.6 9463416047 € 20,00 sep-20 Tussen weilanden, in bossen en langs wegen liggen vaak sloten. 
Boeren gebruiken slootwater om het land te sproeien. Er groeien 
planten in en langs de sloot. En er leven allerlei dieren in. 7+
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2020125596 5  
J3  
J4

Griffiths, Andy Het waanzinnige moppenboek 846 9401469043 € 12,99 jun-20 Andy en Terry wonen in de waanzinnigste boomhut ter wereld. Ze 
houden van boeken maken en van moppen vertellen. En nu hebben 
ze het waanzinnigste moppenboek ter wereld gemaakt! Over katten 
en kippen, school en skeletten, bomen en beren. 7+

2020203425 5  
J3  
J4

Jacobs, Pat Paarden (Handboek huisdier) 618.45 9463416849 € 16,00 okt-20 In dit boek leren kinderen welke soorten paarden er zijn en welke bij 
hen past. Ze ontdekken hoe paarden leren en hoe je voor ze moet 
zorgen. 9+

2020203426 5  
J3  
J4

Jacobs, Pat Konijnen (Handboek huisdier) 634.3 9463416856 € 16,00 okt-20 In dit boek leren kinderen welke soorten konijnen er zijn en welke bij 
hen past. Ze ontdekken hoe konijnen leren en spelen en hoe je voor 
ze moet zorgen. 9+

2020203427 5  
J3  
J4

Jacobs, Pat Cavia's (Handboek huisdier) 634.4 9463416863 € 16,00 okt-20 In dit boek leren kinderen welke soorten cavia's er zijn en welke 
cavia er bij hen past. Ze ontdekken hoe cavia's leren en spelen en 
hoe je voor ze moet zorgen. 9+

2020203176 5  
J3

Jones, Grace Kikker (Uit een ei!) 598.2 9463416733 € 14,00 aug-20 Jij groeit in jouw leven steeds groter. Maar een kikker verandert 
helemaal: van een kikkervisje tot een kikker die kan ademen op het 
land. Wist je dat kikkers prooien vangen met hun tong?

2020203177 5  
J3

Jones, Grace Vlinder (Uit een ei!) 597.83 9463416740 € 14,00 aug-20 Jij groeit in jouw leven steeds groter. Maar een vlinder verandert een 
paar keer helemaal: van rups naar pop en van pop naar vlinder.  
Wist je dat er rupsen bestaan die 27 duizend keer hun eigen 
gewicht eten?

2020141311 5  
J3  
J4

Jonker, Jeanette Scheid!: alles wat je moet weten als 
je ouders uit elkaar gaan

418.2 9021422596 € 19,99 aug-20 Zeer uitgebreid handboek over scheiden met veel facts & fun. Alle 
fases waar je als kind van gescheiden ouders doorheen gaat komen 
aan bod: vanaf het moment dat het nieuws verteld wordt tot aan een 
mogelijke toekomst met nieuwe familieleden. 10+

2020151520 5  
J3

Kennis, Hugo 't Waanzinnige Kinderkookboek 629.2 9047627777 € 22,99 sep-20 Kookboek van een 24Kitchen chef-kok met de lekkerste voor-, hoofd-
en bijgerechten met en zonder vlees. Aangevuld met verhalen en 
weetjes over koken en eten. 6+

2020151634 5  
J3  
J4

Kirby, Loll Oud genoeg om de aarde te redden 556 9047628224 € 14,99 jul-20 Informatief prentenboek met inspirerende verhalen van 12 kinderen 
van over de hele wereld over het klimaat en de aarde. 6+

2019505133 5  
J3

Konecna, Magdalena Kleuren in de natuur 577.9 9051167948 € 15,95 mei-20 De natuur wemelt van schitterende kleuren. In dit boek vindt je de 
12 meest bekende kleuren en hun schakeringen. Per spread is er 
aandacht voor 1 kleur, met afbeeldingen van planten en dieren.  Met 
een kleurencursus. 5+

2020130490 5  
J3

Leyssens, Jan De ontdekking van de dinosaurussen
(Wonderwaar)

576 9044838916 € 15,95 jul-20 Mary Anning was 12 toen ze haar eerste skelet van een dinosaurus 
vond. Terwijl ze eigenlijk op zoek was naar fossielen om te verkopen
Thema Kinderboekenweek. 6+

2020130536 5  
J3  
J4

Mack Wat een geschiedenis! (Wondere 
Wereld)

900.2 9044838749 € 19,95 jun-20 Voor tijdreizigers vanaf 5 jaar. Een reis door de geschiedenis van de 
mens. Van de prehistorie tot de eerste boeren, van de 
middeleeuwen tot de ontdekkingsreizigers en van de eerste auto's 
tot de eerste stap op de maan. Reis je mee?

2020114606 5  
J3

Mugford, Simon Ronaldo is de beste (Voetbalhelden) 619.14 9493189034 € 9,99 jun-20 Handzame uitgave vol weetjes, statistieken en verhalen over een van
de grootste voetballers allertijden. Verluchtigd met veel stripachtige 
tekeningen en de nodige humor. 8+

2020114609 5  
J3

Mugford, Simon Messi is de beste (Voetbalhelden) 619.14 9493189027 € 9,99 jun-20 Handzame uitgave vol weetjes, statistieken en verhalen over een van
de grootste voetballers allertijden. Verluchtigd met veel stripachtige 
tekeningen en de nodige humor. 8+
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2020203421 5  
J3  
J4

Oachs, Emily Rose De graftombe van Toetanchamon 
(Graven naar het verleden)

922.1 9463416610 € 16,00 aug-20 Deel in een reeks over bijzondere vondsten uit de geschiedenis. In 
dit boek lees je hoe onderzoekers de graftombe met de mummie 
vonden en welke schatten ze aantroffen. 9+

2020203423 5  
J3  
J4

Oachs, Emily Rose Het terracottaleger (Graven naar het 
verleden)

944.2 9463416627 € 16,00 aug-20 Deel in een reeks over bijzondere vondsten uit de geschiedenis. In 
dit boek lees je hoe boeren  dit enorme leger van klei vonden. Met 
bijzondere foto's en interessante weetjes. 9+

2020203424 5  
J3  
J4

Oachs, Emily Rose Het wrak van de Titanic (Graven 
naar het verleden)

658.36 9463416634 € 16,00 aug-20 Deel in een reeks over bijzondere vondsten uit de geschiedenis.  In 
dit boek lees je waarom de Titanic zonk. Met bijzondere foto's en 
interessante weetjes. 9+

2020130175 5  
J3

Olsthoorn, Thomas Scoren!: de sterkste verhalen over 
de grootste Nederlandse sporters

617.1 9000372942 € 15,99 mrt-21 Bundel met de allermooiste sportverhalen, de stoerste feitjes en de 
gekste records uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Over helden 
als Johan Cruijff, Ireen Wüst en Max Verstappen. 9+

2020125519 5  
J3  
J4

Roebers, Geert-Jan Briljante planten: over knappe 
knoppen, boze bollen en ander 
geniaal groen

577 9025772888 € 19,99 sep-20 De auteur van 'De grondel en de garnaal' met een boek over 
plantengedrag. Over hoe planten dieren te slim af zijn. Over gras dat 
het omdenken uitvond. Over al die groene wezens, die zich ook wel 
eens misdragen. 10+

2020104390 5  
J3  
J4

Schilling, Govert Hadden de Grieken al raketten?: de 
geschiedenis van de ruimtevaart

923.1 9024589968 € 16,99 aug-20 In dit boek neemt Govert Schilling je mee op reis door de 
spannende geschiedenis van raketten en ruimtevaart, van de oude 
Grieken tot nu. Zet je ruimtehelm maar op. Het aftellen kan 
beginnen. 7+

2020125540 5  
J3  
J4

Schutten, Jan Paul Wonderbos 578.1 9401464840 € 19,99 aug-20 Met verbluffend realitstische tekeningen komt het bos tot leven. Ga 
op zoek naar herten, vossen, vogels en insecten op elke bladzijde. 
7+

2020125523 5  
J3  
J4

Schutten, Jan Paul Het geheim van de tuin: een 
avontuurlijk kinderkookboek

629.2 9025773625 € 16,99 jun-20 Een kinderkookboek met recepten van de chef-kok van RIJKS, het 
restaurant van het Rijksmuseum. Naast de recepten vertelt Jan Paul 
Schutten een spannend historisch verhaal over de strijd om wie de 
eerste kok wordt van het nieuwe Rijksmuseum. Ill. Floor Rieder. 10+

2020130681 5  
J3  
J4

Slegers, LIesbet De boswachter 636.1 9044839418 € 15,95 aug-20 Beroepenboek voor kleuters.Ga je mee op pad met de boswachter? 
Zijn de bomen nog gezond? En zijn de dieren veilig in het bos? De 
boswachter houdt het allemaal in de gaten. 4+

2020151516 5  
J3  
J4

Trius, Mireia Reis om de wereld in infographics 950.2 9021422039 € 19,99 jun-20 In dit boek leer je van alles over kinderen van over de hele wereld. 
Waarmee ontbijten kinderen in Korea? En wat voor spelletjes doen 
ze in Tsjechië? Krijgen kinderen meer huiswerk In de Verenigde 
Staten dan in Nederland? 8+

2020104205 5  
J3

Tzomaka, Vassiliki Wat er leeft in de woestijn 567.3 9059562684 € 17,99 jun-20 Gids met ruim 300 bijzondere planten, insecten, reptielen, vogels en 
zoogdieren. Alles over overlevingstactieken, nachtleven, de 
voedselketen en eten en gegeten worden. 

2020135946 5  
J3  
J4

Zommer, Yuval Het briljante bloemen boek 577 9047712053 € 16,95 jun-20 Ontmoet allerlei kleurige, vreemde, vleesetende en wonderlijke 
bloeiende planten van over de hele wereld. En ontdek waar ze 
groeien, hoe ze overleven, hoe ze dieren lokken en nog veel meer. 
9+

2020103971 5  
J3  
J4

Zuiderveld, Richard Powervrouwen: 35 spannende 
verhalen over bijzonde vrouwen in de
geschiedenis 

903.1 9045217406 € 19,99 aug-20 Ontdek het verleden door de ogen van prinsessen, ninja's, piraten 
en wetenschappers. Over legendarische vrouwen in onze 
geschiedenis zoals Cleopatra, Boudica en Marie Curie. 9+
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Standing order 2020

Lijst maart:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 132 € 2.636 J1 121 € 1.758
V2 57 € 1.093 J2 76 € 1.099
V3 34 € 683 J3 51 € 846
V4 22 € 437 J4 36 € 598

Lijst juni:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 117 € 2.380 J1 120 € 1.738
V2 56 € 1.132 J2 70 € 998
V3 36 € 813 J3 47 € 788
V4 19 € 424 J4 35 € 597

Lijst oktober:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 J1
V2 J2
V3 J3
V4 J4

Totaal:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 249 € 5.016 J1 241 € 3.496
V2 113 € 2.225 J2 146 € 2.097
V3 70 € 1.496 J3 98 € 1.634
V4 41 € 861 J4 71 € 1.195

Max. aantal titels in 2019:
Modules:
V1 = volw.fictie groot 400 J1 = jeugd fictie groot 400
V2 = volw. fictie klein 190 J2 = jeugd fictie klein 200
V3 = volw.non-fictie groot 125 J3 = jeugd non-fictie groot 165
V4 = volw. non-fictie klein 60 J4 = jeugd non-fictie klein 120

Prijzen:
In dit overzicht wordt uitgegaan van de particuliere verkoopprijs (onder voorbehoud).
Deze door de uitgever vastgestelde prijzen zijn ook op de lijst vermeld.
Korting maximaal 25% van de particuliere verkoopprijs excl. BTW
Bijkomende kosten:

Bindkosten, € 2,65 per boek

NB:
V1 = inclusief V2  en  J1 = inclusief J2
V3 = inclusief V4  en  J3 = inclusief J4

Heeft u vragen:
Roel Jager roel.jager@nbdbiblion.nl
Yvonne Schotman yvonne.schotman@nbdbiblion.nl
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